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Resumo 

 

Efectuámos um estudo quase-experimental em que se investigou o efeito da 

música na dor do pós-operatório, comparando o efeito da música da preferência 

individual, a música chamada de “relaxante”, e “sem música”; investigámos a influência 

nesse efeito das variáveis dor e incapacidade pré-operatórias, aptidão musical, preferência 

musical, estratégias de coping perante a dor e valores individuais.  

A dor pós-operatória foi avaliada segundo a dor autoavaliada, frequência cardíaca, 

tensão arterial e toma de analgésicos. 

Os instrumentos utilizados foram a Escala Numérica da Dor (N.P.S.), um 

“Questionário Musical”, o Inventário Resumido da Dor (I.R.D.), o Short Test of Music 

Preference (S.T.O.M.P.) adaptado, o teste Medidas Intermédias de Audiação Musical 

(I.M.M.A.), o Inventário das formas de lidar com a dor crónica (C.P.C.I.) e a Escala de 

Valores de Odete Nunes (E.V.O.N.). 

Foram estudados 180 doentes. A diferença entre a dor média no grupo que ouviu 

música e no grupo que não ouviu, não foi estatisticamente significativa. No caso da 

frequência cardíaca, no entanto, essa diferença foi estatisticamente significativa: a 

frequência cardíaca média foi menor no grupo que ouviu música. 

 Comparando o efeito da música da preferência com o efeito da música relaxante, 

verificou-se que a música da preferência se associou a níveis inferiores de frequência 

cardíaca, tensão arterial, consumo de fármacos analgésicos e diferencial entre dor final e 

dor inicial. Essa associação foi mais significativa nos homens, nos habitantes do meio 

rural, nos menos instruídos e nos mais velhos. 

Os nossos resultados estão pois de acordo com os autores que destacam a música 

de preferência individual como sendo a mais analgésica. 

A música relaxante, isoladamente, associou-se a níveis mais baixos de frequência 

cardíaca, e sobretudo nos residentes em meio urbano. 

Os resultados sugeriram que o nível de interferência funcional da dor pré-

operatória é um bom predictor da dor pós-operatória, mas não a sua intensidade. 

 Quanto maior é a preferência pelos géneros musicais “Africana”, “Alternativa”, 

“Brasileira”, “Jazz” e “Latina”, maior parece ser a dor sentida no pós-operatório. A 

preferência pela música “Ligeira Portuguesa” e “Romântica Ligeira Portuguesa” 

correlacionou-se com o número de tomas de medicamentos analgésicos. 
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A preferência musical segundo estilos parece ter uma função compensatória, no 

que toca à frequência cardíaca e à tensão arterial, pois a preferência por estilos musicais 

rápidos e enérgicos correlaciona-se com valores baixos daqueles parâmetros, enquanto a 

preferência por estilos lentos correlaciona-se com valores elevados. Propomos a 

existência de uma verdadeira “homeostasia musical” desempenhada pela preferência 

musical. 

No grupo da Música da Preferência, verificou-se que uma maior aptidão musical 

rítmica está associada a uma menor tensão arterial. No grupo sem música verificou-se 

uma correlação negativa fraca entre a aptidão musical tonal e o número de tomas de 

medicamentos no pós-operatório. Na nossa população os níveis de instrução musical 

foram baixos. 

A estratégia de coping “audição de música para relaxar”, o coping de 

“relaxamento” e o coping de “exercício” apresentaram uma correlação positiva com a 

redução da tensão arterial; A única dimensão de coping que se associou a uma dor pós-

operatória menor foi o coping “social”.  

Numa comparação da música com outras actividades do quotidiano, verificou-se 

que a música é importante no quotidiano, apenas ultrapassada pelas preferências 

gastronómicas. 

Uma maior importância atribuída aos valores intelectuais e de e auto-controlo 

associou-se a menores índices de dor pós-operatória. Num dos grupos, quanto maior a 

importância dos valores religiosos e de relacionamento interpessoal menor dor foi 

percebida. 

Este trabalho insere-se no âmbito da Psicologia Clínica, e de uma forma geral das 

Neurociências, pretendendo ser uma contribuição para a Humanização dos cuidados da 

saúde. Como Blacking escreveu “música é o som humanizado” (Blacking, 1973, p.3) . 

 

Palavras-chave: Dor; Pós-operatorio; Música; Preferência; Relaxante; Aptidão; 

Coping; Valores 
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Abstract 

 

We performed a quasi-experimental study that investigated the music effect on 

the ortophedic and spine surgery postoperative pain, considering the music of the 

individual´s preference and the so-called "relaxing music ", and the variables preoperative 

pain and disability, musical aptitude, musical preferences, pain coping strategies and the 

individual values. 

Postoperative pain was measured through selfevaluated pain level, heart rate, 

blood pressure and analgesic drugs intake. 

The instruments used were the Numeric Pain Scale (N.P.S.), a “Musical 

Questionnaire”, the portuguese versions of the Brief Pain Inventory (B.P.I.), Intermediate 

Measures of Musical Audiation (I.M.M.A.), Chronic Pain Coping Inventory (C.P.C.I.), 

the culturally adapted Short Test of Music Preference” (S.T.O.M.P.) and the Odete Nunes 

Values Scale (E.V.O.N.). 

We studied 180 patients. The difference between the average pain levels in the 

patients that heard music, compared to the patients that didn´t, was not statistically 

significant. In the case of the heart rate, however, that difference was statistically 

significant: the average heart rate was lower in the music listening group. 

Comparing the preferred and the relaxing music effects, we found that the 

preferred music showed a greater association to lower heart rate levels, lower blood 

pressure levels and a lower analgesic drugs intake. This difference was even stronger in 

men, in rurals and older ones. 

Relaxing music, when considered alone, was associated to lower heart rate levels, 

specially in the urban areas residents. 

Our data suggested that the intensity of the preoperative pain is not a good 

predictor of post-operative pain, but rather is the level of functional interference, that we 

propose as a postoperative pain risk index. 

The greater the preference for African, Alternative, Brazilian, Jazz and Latin 

music, the greater the postoperative pain. We found a positive correlation between the 

preference for Light Portuguese and Romantic Light Portuguese music genres and 

analgesic drugs intake. 

The preference for certain music genres seems to have a compensatory function 

in relation to postoperative heart rate and blood pressure, for the preference for rapid and 

energetic musical genres correlates with low values of those parameters, while the 
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preference for slow styles correlates with higher values of those paramethers. We propose 

the concept of a “musical homeostasis”, played by the musical preference. 

In the preferred music group, we found that the more rhythmic the preferred music 

genres were, the greater the blood pressure decrease was. In the “no music” group we 

found a statistically significant negative correlation between the tonal musical aptitude 

and the number of drug doses in the postoperative period. In our sample, the level of 

musical education was low. 

In the analysis of the coping strategies, we found that the item "music listening to 

relax", the “relaxation coping” and “exercise coping” were related to a reduction in blood 

pressure levels. “Social coping” was the only coping strategy that was associated with a 

lower post-operative pain parameters. 

We compared the importance of music and other activities in peoples´ everyday 

life. In our sample, music was important in peoples´ everyday life; only gastronomic 

preferences were more important.  

We observed in the whole sample that a greater importance attributed to 

intellectual and self-control values, religious values and interpersonal relationship values 

was associated with less post-operative pain. 

This study belongs to Clinical Psychology, and in general to Neuroscience. We 

would like to contribute to health care humanization. As Blacking wrote "Music is the 

humanized sound" (Blacking, 1973, p.3). 

 

Keywords: Pain; Post-operative; music; preference; relaxing; aptitude; coping; values 
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“Se a música tem sobre as nossas idéas uma influencia incontestavel, se ella tem o poder 

de reprimir as mais violentas paixões, assim como produzir as emoções mais doces, que 

poder não terá ella sobre o homem doente…“ 

(Bernardino Silva, 1884, p. 91) 

 

 

 

“Music is Humanly Organized Sound” 

(John Blacking, 1973, p. 3) 
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Introdução 

 

 

Este estudo tem por tema a influência da audição musical na percepção da dor. A 

dor representa por excelência um contexto de vulnerabilidade acrescida para o indivíduo.  

A dor pós-operatória é uma componente do sofrimento associado ao período pós-

operatório, em que o indivíduo se encontra vulnerável e instável; segundo Caseiro (2007), 

desde 2001 que existe em Portugal um documento estratégico da Direcção Geral da 

Saúde, o Plano Nacional de Luta Contra a Dor, pioneiro em todo o mundo, que estabelece 

um conjunto de orientações e recomendações estratégicas para uma correcta abordagem 

de todas as modalidades de dor e para todos os grupos etários. Um dos capítulos deste 

documento é dedicado ao controlo da dor aguda no período perioperatório. Como 

vantagens deste controlo são referidos: proporcionar maior conforto ao doente, ajudar a 

prevenir potenciais complicações, favorecer a precocidade da alta e contribuir para a 

humanização dos cuidados. 

Prithvi Raj, director médico do National Pain Institute, Atlanta, citado por Caseiro 

(2007), afirmou que, se a dor é o sintoma que mais vezes é referido a qualquer clínico, 

tenha havido ou não intervenção cirúrgica, a analgesia do pós-operatório é na actualidade, 

o assunto mais debatido na literatura médica.  

A agressão cirúrgica envolve muitas vezes estruturas da parede (pele, músculos, 

ossos, pleura e peritoneu), estruturas viscerais (tracto gastrointestinal, tracto biliar), e 

estruturas nervosas, o que significa ter de se lidar com quadros álgicos com componentes 

somática, visceral e neuropática (Caseiro, 2007). 

A dor operatória é proporcional ao grau de destruição tecidular e desaparece com 

a resolução da agressão (Caseiro, 2007). No entanto, a dor do pós-operatório não é 

uniforme. Há doentes que referem dor intensa outros referem uma quase ausência de dor 

em períodos pós-operatórios de situações clínicas aparentemente semelhantes (Fillingim, 

2010). Da mesma forma, há doentes que têm necessidade de níveis elevados de 

analgésicos enquanto outros não. Segundo Valentim (2008) numerosos factores 

influenciam as necessidades analgésicas como a idade do doente, o género, os níveis de 

dor precedente e a história analgésica pré-operatória, passando pelos factores culturais e 

religiosos, esclarecimento e informação do doente no pré-operatório, não esquecendo o 

comportamento dos profissionais de saúde. 

Caseiro (2007) lembra que, se é certo que, a dor aguda, e como tal, a dor pós-

operatória, cumpre uma importante função biológica de alerta, desencadeando uma série 
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de acções de caracter defensivo, (respostas neurovegetativas, espasmo muscular) também 

não é menos verdade que a resposta hormonal ao stresse cirúrgico, provocada pela 

destruição dos tecidos, apresenta efeitos emocionais e fisiológicos adversos que devem 

eticamente ser evitados, para protecção e conforto dos doentes. Exemplo desses efeitos é 

o chamado “torax do pós-operatório”, para os anglo-saxónicos “the post operative chest”. 

Caracterizado por febre, taquicárdia, dispneia, toracalgia, alterações radiológicas e 

auscultatórias, que levam a hipoxémia, atelectasia, subida da hormona adreno-cortico-

trófica (A.C.T.H.), cortisol, libertação de adrenalina, levando a maior incidência de 

arritmias, hipertensão e isquémias do miocárdio, embolia pulmonar.  

Como refere Valentim (2008) uma analgesia insuficiente pode atrasar a alta do 

doente para o domicílio. A dor não controlada é também uma causa importante de náuseas 

e vómitos, prolongando a estadia do doente nas unidades de cuidados polivalentes e 

obrigando a internamento ou readmissões não previstas. A dor causa perturbações do 

sono e limita a mobilização precoce, factores cruciais nos propósitos deste programa 

cirúrgico, onde se pretende um retorno rápido à vida normal e ao trabalho. 

Os aspectos psicológicos da dor aguda são tão prejudiciais como os 

fisiopatológicos, embora possam ser menos óbvios (Valentim, 2008). Segundo este autor, 

eles interagem com os aspectos fisiológicos, e muitas vezes fazem parte de um ciclo 

vicioso. A dor aguda não controlada pode resultar no aumento da ansiedade, dificuldade 

em dormir, desmoralização, sentimento de desamparo, perda de controlo, incapacidade 

de raciocínios básicos e de interagir com os outros e, em situações extremas, em que os 

doentes deixam de conseguir comunicar, eles perdem efectivamente a sua autonomia 

(Valentim, 2008). Segundo o mesmo autor, nalgumas formas de dor aguda, a abordagem 

psicológica e ambiental adequada na fase aguda pode ser determinante da não progressão 

da dor para uma fase persistente, isto é, crónica. 

 Segundo MacDonald (2013) existe uma verdadeira “Medicina Musical” que se 

poderá definir como uma uma área especializada do trabalho efectuado dentro da vasta 

área da música, saúde e bem-estar ocorrendo em contexto médico. O mesmo autor refere 

que numerosos estudos nesta área têm sido feitos com doentes cirúrgicos que ouvem 

música para ajudar a reduzir a percepção da dor e a ansiedade. Recorda que os doentes 

operados sofrem de dor, ansiedade, e angústia e que a audição musical pode oferecer uma 

oportunidade para melhorar estes sintomas. Afirma que existe uma crescente evidência 

que a intervenção musical tem um efeito positivo sobre os parâmetros psicológicos e 

fisiológicos nestes doentes. MacDonald (2013) afirma que estes estudos já se fazem há 
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três décadas tendo envolvido pelo menos 160.000 participantes (cita Spintge, 2012). 

MacDonald (2013) cita vários estudos empregando diversas metodologias para 

desenvolver esta área de trabalho, quer metodologias psicológicas quer fisiológicas, tais 

como questionários de auto-preenchimento, o comportamento observável e expressão 

facial, níveis plasmáticos de hormonas de stresse, E.E.G. (Electroencefalograma), P.E.T. 

(Tomografia de Emissão de Positrões), respostas neurovegetativas e cardiovasculares, o 

consumo de fármacos, médias de tempo de internamento hospitalar outras variáveis de 

gestão de saúde, em áreas médicas como cirurgia e anestesia, medicina dentária, medicina 

da dor, cuidados paliativos, cuidados intensivos, obstetrícia, pediatria, geriatria, 

oftalmologia, e neurologia. 

Muitos estudos foram já efectuados com a finalidade de avaliar especificamente o 

efeito da música na percepção da dor do pós-operatório. 

Economidou, Klimi, Lykeridou, e Vivilaki et al. (2012) efectuaram uma revisão 

sistemática da literatura para identificar todos os estudos que avaliassem o impacto da 

música na dor pós-operatória; 886 doentes, submetidos a cirurgia electiva sob anestesia 

geral participaram em 6 estudos; apesar de intervenções diferentes entre os vários estudos, 

três deles revelaram que a música tinha reduzido a dor pós-operatória, medida com a 

E.V.A. (Escala Visual Analógica).  

Também Engwall et al. (2009), examinaram o efeito da música na dor do pós-

operatório através da análise de 18 estudos; desses estudos, 15 indicaram um efeito 

positivo da música na dor pós-operatória. Para além disso estes autores referem que em 4 

desses estudos verificou-se um consumo inferior de analgésicos. 

Por outro lado, Dunn (2004), numa revisão de estudos efectuados relacionando a 

música e a redução da dor pós-operatória, refere que esses estudos não provam 

inequivocamente essa relação, embora muitos deles apontem nesse sentido, o que se 

deverá provavelmente a metodologias de investigação incorrectas. O autor ressalva, no 

entanto, que a medição da dor no pós-operatório é difícil de efetuar de forma objectiva. 

Alguns autores avaliaram não só a intensidade da dor mas também parâmetros 

vitais como medidas indirectas da dor. Dunn (2004) refere que nos estudos que consultou 

apenas o de Rozzano e Locsin (1981) relacionava a música com uma redução da tensão 

arterial e da frequência cardíca. Outros estudos se seguiram, como o de Vaajoki (2011), 

168 doentes de cirurgia abdominal foram avaliados, e no grupo que ouviu música a 

frequência respiratória foi mais baixa nos dois primeiros dias do período pós-operatório 
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em comparação com o grupo controlo, sem música. Também o mesmo se verificou em 

relação à tensão arterial sistólica nesse período do pós-operatório. 

Outros autores avaliaram aspectos bioquímicos a fim de melhor quantificar a 

resposta fisiológica à música. Nilsson (2009) avaliou quarenta doentes submetidos a 

cirurgia cardíaca por toracotomia para by-pass coronário e/ou substituição de válvula 

aórtica que de forma aleatória foram submetidos a repouso no leito com música e outros 

sem música. No grupo que ouviu música, os níveis de ocitocina aumentaram de forma 

significativa ao contrário do grupo sem música, em que os níveis de ocitocina não só não 

subiram mas desceram em relação ao pré-operatório. Neste estudo os níveis de 

relaxamento subjectivo e os níveis sanguíneos de oxigénio foram também superiores no 

grupo “com música” em relação ao “sem música”. 

Nilsson, Kokinsky, Nilsson, Sidenvall, e Enskär (2009) elaboraram um estudo que 

teve por objectivo saber se a música no pós-operatório reduziria ou não o consumo de 

morfina e influenciaria a dor, o stresse e a ansiedade no primeiro dia do pós-operatório e 

alteraria ou não a experiência do pós-operatório com música, em crianças em idade 

escolar, no primeiro dia do pós-operatório. Não há segundo o autor outros estudos de 

musicoterapia em crianças após pequena cirurgia. Os dados foram colhidos de 80 crianças 

com idades entre os 7 e os 16 anos; 40 pacientes escolhidos aleatoriamente ouviram 

música e 40 não ouviram; às crianças no grupo que ouviu música foi administrada menor 

quantidade de morfina na unidade de recobro, 1/40 em comparação com 9/40 no grupo 

de controlo. 

Lin et al. (2011) apresentou um estudo que contempla a dor do pós-operatório de 

cirurgia da coluna vertebral. O objectivo deste estudo foi avaliar os efeitos da terapia de 

música sobre a ansiedade, a dor pós-operatória e reacções fisiológicas ao stresse 

emocional e físico em pacientes submetidos a cirurgia da coluna vertebral. 

Foram estudados 60 pacientes. O grupo de estudo ouviu a música seleccionada desde a 

noite antes da cirurgia até ao segundo dia após a cirurgia. O grupo de controlo não ouviu 

música. As diferenças entre os dois grupos nos valores da E.V.A. (Escala Visual 

Analógica), tanto para a ansiedade como para a dor, foram estatisticamente significativas. 

Uma hora após a cirurgia, a pressão arterial média foi significativamente menor no grupo 

de estudo do que no grupo controle.  

A cirurgia da coluna vertebral não é visada na maior parte dos estudos que 

consultámos, por isso também nesse aspecto o nosso estudo é de certa forma original. 
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Nenhum dos estudos a que tivemos acesso leva em conta a aptidão musical, as 

estratégias de coping, os valores individuais e os níveis de dor precedente. Pensamos que 

estas variáveis serão importantes para a selecção de doentes que possam beneficiar do 

efeito terapêutico da música no pós-operatório. 

O conhecimento de quais os doentes que beneficiam do efeito analgésico da 

música no pós-operatório e qual a música mais adequada a cada pessoa doente poderá 

permitir optimizar recursos da saúde, contribuindo para diminuir as co-morbilidades, 

reduzir o tempo médio de internamento e para reduzir o consumo de analgésicos.   

Segundo Caseiro (2007), sabemos hoje que não existem cirurgias sem dor, pelo 

que há que rever continuamente a forma de actuação na dor pós-cirúrgica, elaborando 

novas estratégias, protocolos, utilizando novas tecnologias, actuando de forma 

multidisciplinar, em prol da saúde dos doentes.  

No entanto, e segundo o mesmo autor, ainda há muitas pessoas que se interrogam 

acerca do real valor clínico do alívio da dor. Argumentos do tipo “ninguém morreu de 

dor” ou o seu alívio não constitui o problema principal do pós-operatório, são habituais e 

há mesmo quem defenda, do ponto de vista económico, que um jovem adulto saudável, 

não deverá consumir mais do que o mínimo que os recursos disponíveis permitam.  

Caseiro (2007) recorda que uma analgesia insuficiente prolonga o internamento, 

favorece o tromboembolismo, conduz a quadros respiratórios de maior ou menor 

gravidade, ou a alterações endócrinas variadas, parecendo óbvio que será mais barato 

custear uma analgesia eficaz do que pagar todas aquelas complicações.  

Para os mais cépticos, Caseiro (2007) afirma que a analgesia do pós-operatório 

não é pois muito dispendiosa, se bem que será sempre mais cara que não tratar os doentes. 

Este estudo aborda a relação entre a música, o cérebro e a dor. Sabe-se hoje que a 

música é processada pelo cérebro a vários níveis. Segundo Bertirotti e Cobianchi, 2007, 

é conhecida a interferência da música com os mecanismos cerebrais da dor, de várias 

formas: a música distrai a atenção (MacDonald, 2013; Alonso-Cardaño, Martí-Auge, e 

Hernaez-Martínez, 2008), promove a libertação de endorfinas - péptidos opióides 

endógenos - no corpo, que actuam contra a dor (McKinney, Tims, Kumar, e Kumar, 1997; 

Dunbar, Kaskatis, MacDonald e Barra, 2012), reduz de forma marcada a resposta ao 

stresse (LeRoux, 2008), pode provocar relaxamento e reduzir os ritmos cardíaco e 

respiratório (Ikonomidou, Rehnström e Naesh, 2004). Estes factos são aproveitados pela 

chamada musicoterapia que faz parte já do arsenal terapêutico em instituições de saúde 

(Alonso-Cardaño et al., 2008; Garcez & Monteiro, 2010). 
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O bem-estar do doente deve constituir o principal objectivo dos profissionais que 

cuidam do doente cirúrgico, pois no período peri-operatório podem apresentar níveis de 

stresse, bem como desenvolver sentimentos que podem actuar negativamente no seu 

estado emocional, tornando-os vulneráveis (Pinto, 2011). A dor pós-operatória ou 

cirúrgica constitui a mais importante e frequente causa de dor aguda encabeçando uma 

lista onde constam igualmente o trabalho de parto, o trauma, os procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos, as queimaduras e o carácter agudo de algumas doenças que 

podem até ser crónicas (Caseiro, 2007) Num estudo epidemiológico levado a cabo em 

Portugal em 2002 e publicado por Rabiais, Nogueira e Falcão (2004), verificou-se que no 

ano precedente ao estudo, 8,6% dos indivíduos tinham sido sujeitos a uma intervenção 

cirúrgica; destes 56,2% tiveram dores após a cirurgia, sendo fortes ou muito fortes 48,5% 

destas dores.  

A dor aguda resultante de procedimentos médicos pode ser reduzida através do 

uso de procedimentos psicológicos (Bennett, 2002). Segundo Freitas et al. (2007), o 

controlo da dor no pós-operatório, a prevenção e o tratamento de possíveis 

intercorrências, constituem objectivos fundamentais, inerentes a todos os profissionais de 

saúde envolvidos na prestação de cuidados aos doentes operados.  

Em Psicologia interessa-nos estudar estratégias de coping perante situações de 

vulnerabilidade individual; a música será estudada como podendo fazer parte dessas 

estratégias. Vários autores, de entre eles Ahmadi (2013) têm estudado a música como 

estratégia de coping perante a doença. Num estudo deste autor o coping foi considerado 

como o conjunto de meios utilizados para combater ou prevenir o stresse. Para este autor 

o coping pode ser definido como forma de resolver a discrepância entre as exigências da 

situação e os recursos disponíveis (Ahmadi, 2006). Este autor utilizou a música em 

doentes com cancro como maneira de enfrentar os problemas psicológicos e físicos 

causados pela doença.  

Alves, Arêdes e Carvalho (2007) recordam que os valores emergem da prática 

social e respondem às necessidades e interesses da sociedade; a cultura, nas suas várias 

vertentes, de entre elas a música, através do processo de socialização, molda hábitos, 

crenças e valores do indivíduo. Na opinião de Hessen (2001), toda a cultura concretiza 

valores e constitui um enorme esforço para os realizar por meio de um variado conjunto 

de actividades. Segundo Alves, F. et al. (2007) a antropóloga Charlotte Buhler refere a 

música como uma das características comuns a todas as culturas.  



 

15 
 

Boer (2009) considera que a música tem uma função social de duas formas: uma 

individual, permitindo a expressão individual da auto-imagem, ou, traduzindo à letra 

“auto-conceitos” (self-concepts”) e outra colectiva, potenciando relações sociais; no que 

se refere à dimensão individual, ela consiste na expressão dos valores individuais ou 

pessoais. Para Schwartz (1994) os valores pessoais são objectivos ambicionados, 

aplicáveis em várias situações, com importância diversa, funcionam como orientação da 

vida pessoal. Com base nestes conceitos de expressão dos valores individuais, parece pois 

para Boer (2009) que a preferência musical se relaciona com os valores individuais. 

Existem vários estudos que indicam que existe uma correlação entre preferência 

musical e valores, como o estudo de Boer et al. (2011) em que se demonstrou que a música 

pode criar laços interpessoais entre os jovens porque as preferências musicais indicam 

orientações para valores semelhantes ou diferentes, sendo os valores semelhantes um 

factor de atracção social. Estes autores referem mesmo existir um “modelo de colagem 

musical” assentando em duas premissas: a) as preferências musicais em comum 

predispõem a similaridade de orientações de valor e b) semelhanças na orientação de 

valores potenciam a atracção social. 

 Segundo Branstetter-Rost, Cushing e Douleh (2009), os valores pessoais 

determinam uma direcção motivacional para o comportamento individual; no caso da dor, 

estes autores afirmam que na ausência da clarificação de valores, pode faltar a motivação 

para assumir um comportamento em face da dor física. Yovel e Bigman (2012) 

consideram que os valores individuais modulam a capacidade de a mente do ser humano 

gerar inúmeras conexões, viajando no tempo, no espaço, e na dimensão social, o que por 

um lado pode ser vantajoso, mas por outro pode desencadear muita dor evitável. As 

representações e relações geradas pelo psiquismo humano podem aumentar o alcance dos 

estímulos adversos, fazendo que a dor psíquica seja mais comum e intensa de uma forma 

desnecessária.  

 Na mesma perspectiva, Branstetter-Rost et al. (2009) afirmam ainda que é através 

do convívio social que se aprende a evitar a dor; destacam a necessidade de incluir os 

valores individuais em terapêuticas para a dor, nomeadamente na psicoterapia da dor 

crónica. Yovel (2009) refere que terapias como a “terapia de aceitação e compromisso” 

constituem modalidades de nova geração da terapia cognitivo-comportamental, que 

permitem alargar objectivos, pois são mais flexíveis na criação de recursos psicológicos 

de acordo com os objectivos e valores individuais. 
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 Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa entende-se por “musicalidade” a 

“qualidade de musical”, sendo “musical” definido como “que diz respeito à música, 

harmonioso, melodioso, suave” (Costa & Melo, 1989, p. 1144). Musicalidade para 

Haguiara-Cervellini (2003) é a possibilidade que o Homem tem de expressar a música 

interna, ou de entrar em sintonia com a música externa, por meio do seu corpo ou 

movimentos, através da sua voz, pelo canto, do tocar ou perceber um instrumento sonoro, 

musical ou não, ou de uma escuta musical alternativa.  

A Preferência Musical depende de vários factores, de entre eles factores 

emocionais, experiência pessoal, contexto social e cultural, segundo Levitin (2007); 

segundo este autor outro importante factor determinante da preferência musical e que tem 

sobre ela influência predictiva é a personalidade do indivíduo. De forma inversa, também 

a preferência musical é, segundo alguns autores, indicadora das características da 

personalidade (North & Hargreaves, 1999; Rentfrow & Gosling, 2007); os primeiros 

autores citados atrás afirmam mesmo que a preferência musical constitui um crachat de 

identidade, permitindo aos indivíduos usá-la como indicadora da sua personalidade e 

ajuda na definição dos grupos sociais onde se inserem (Dunn, Ruyter, & Bouwhuis, 

2012).  

A personalidade por seu turno é desde há muito reconhecida como um factor 

condicionante da intensidade da dor (Bone, Fuller, & Lindsay, 2010). Teixeira (1988) 

refere que os processos psicológicos da atenção, da ansiedade, da sugestão, são passíveis 

de actuar e modular as condições da percepção dolorosa, pois eles representam actividade 

de impulsos nervosos; esses impulsos, entrados nos locais de chegada e integração 

primários dos aferentes nociceptivos, serão capazes de alterar os padrões informativos. 

Estudos têm sido feitos relacionando a personalidade e a dor crónica.  

Recentemente foram efectuados estudos de neuroimagem funcional com 

ressonância magnética (Tracey, 2011) que indicam que os traços de personalidade podem 

determinar diferentes respostas à dor, uma vez que indivíduos com diferentes traços de 

personalidade desencadeiam diferentes padrões imagiológicos de resposta à dor 

envolvendo zonas como o córtex, a insula, e o tronco cerebral.  

Segundo Fishman, Ballantyne, e Rathmell (2010) a prevalência de perturbações 

da personalidade entre doentes com dor clínica varia de 31 a 81%, superior à da população 

em geral e mesmo em relação a doentes com patologias não dolorosas e mesmo com 

patologias do foro psiquiátrico. 
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Poderá também existir uma relação entre aptidão musical e percepção da dor, na 

medida em que os aspectos cognitivos da dor são todo um conjunto de condições mentais 

que condicionam o fenómeno da dor (Gomes, 2008). A aptidão musical é um conceito 

em torno do qual existe ainda uma falta de consenso entre os investigadores em torno do 

tema (Ferreira, 2009). Segundo Gordon (2000), grande parte das sinapses envolvidas na 

aptidão musical desenvolvem-se em períodos críticos durante o período intra-uterino e 

posteriormente na primeira infância. Por outro lado North e Hargreaves (1999) afirmam 

que o desenvolvimento das competências musicais deve ser estudado numa dinâmica de 

relação social, cultural e educacional. Esta problemática, confluindo inevitavelmente para 

a questão da génese dos nossos conhecimentos, é segundo Caspurro (2006) uma das mais 

antigas da filosofia, tendo dividido os pensadores entre os que defendem a natureza inata 

do conhecimento e os que advogam a sua natureza adquirida. De qualquer forma a 

percepção musical desencadeia respostas autonómicas, hormonais, imunológicas e 

cognitivas que determinam respostas neuronais diversas, que poderão explicar os efeitos 

fisiológicos da musicoterapia, (Koelsch & Siebel, 2005) incluindo a terapia da dor. 

Tendo em conta estes conhecimentos, elaborámos um estudo quase-experimental 

em que investigássemos o efeito da música na dor do pós-operatório, considerando a 

música da preferência individual e a música chamada de “relaxante”, e as variáveis dor e 

incapacidade pré-operatórias, a aptidão musical, a preferência musical, as estratégias de 

coping perante a dor e os valores individuais. 

Este trabalho insere-se no âmbito da Psicologia Clínica, e de uma forma geral das 

Neurociências, pretendendo ser uma contribuição para a Humanização dos cuidados da 

saúde. Como Blacking escreveu “música é o som humanizado” (Blacking, 1973, p.3) . 
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PARTE I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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Capítulo I: Doente operado como indivíduo em contexto de vulnerabilidade psico-

social 

 

1.1. Saúde e bem-estar psico-social 

Segundo o Dicionário Larousse de Psicologia, saúde é “o estado daquele que, 

encontrando-se bem, se sente forte e seguro” (Pajouès, 2007, p. 234). De acordo com a 

mesma fonte, o conceito de saúde está estreitamente ligado à noção de adaptação, de 

forma que a Organização Mundial de Saúde (O.M.S) julga útil precisar que a “saúde é o 

pleno gozo do bem-estar social, mental e físico e não somente a ausência de doenças ou 

afecções”. Quando alguém fala de saúde, invoca um estado de equilíbrio dinâmico 

estabelecido entre o organismo e o seu meio. Se um sujeito é capaz de resolver os seus 

conflitos, internos ou externos, e de resistir às frustrações da vida social, então está de 

boa saúde. Quem não o consegue fica doente. Do ponto de vista da saúde mental e de 

uma forma muito resumida, os sintomas neuróticos são o reflexo de tensões mal 

resolvidas, enquanto os sintomas psicóticos revelam uma deficiente adaptação ao mundo 

real (Pajouès, 2007). 

Herzlich (1973) foi um dos primeiros autores a concretizar a ideia de 

representação social no estudo da saúde. Através de entrevistas concluiu que a saúde era 

frequentemente tomada como dado adquirido e só era avaliada quando confrontada com 

a doença. As representações da saúde nos indivíduos inquiridos envolviam aspectos como 

o bem-estar físico e psicológico, manter a calma, a ausência de fadiga, liberdade de 

movimentos, eficácia das acções e bom relacionamento interpessoal.  

Outra forma de categorizar os dados que este autor colheu é uma classificação da 

saúde como “ser”, “ter” e “fazer”; o “ser” é a ausência de doença: uma pessoa é saudável 

se não é doente; o “ter” refere-se à saúde como um bem positivo, uma reserva a que se 

pode recorrer no caso de doença; dessa forma um indivíduo temporariamente doente 

continua a considerar-se saudável pois possui reserva de saúde; o “fazer” é representado 

pela capacidade de cumprir deveres e tarefas. 

Os conceitos associados à saúde também parecem variar de acordo com a idade e 

o género do indivíduo; Blaxter (1990) encontrou dados que suportam a ideia de que os 

jovens do género masculino associam a saúde a ser forte, activo e à boa forma, enquanto 

as raparigas, apesar de também considerarem a boa forma, privilegiavam mais aspectos 

de ordem social, citando por exemplo o “não ficar na cama” e “ter boas relações afectivas 

com a família e amigos”. No que toca à idade, os homens e mulheres de meia-idade 
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valorizavam mais aspectos mentais, a par dos físicos, como sendo “ser feliz” e “sentir-se 

calmo” ou “viver em pleno”. Os homens mais velhos associavam a saúde à manutenção 

de uma profissão bem remunerada e as mulheres mais velhas à capacidade de manter a 

lida da casa.  

 

1.2. Doença e vulnerabilidade 

Todo e qualquer estímulo interpretado pelo indivíduo como ameaçador, que 

desencadeia uma reacção de stresse, ou seja, qualquer situação provocadora de um estado 

emocional forte conduz à rotura do equilíbrio interno e externo, exigindo da pessoa um 

ajustamento ao ambiente. Neste sentido, uma experiência geradora de stresse é um 

acontecimento relevante, percebido como uma ameaça e acompanhado por um 

sentimento de incapacidade de responder com eficácia a essa ameaça. O stresse pode ser 

originado a partir de vários factores com origem interna ou externa. A doença e o 

internamento surgem como um desses factores, a par com os acidentes, a morte, os 

conflitos, entre outros, e apresentam-se como experiencias traumáticas, desafiadoras e 

imprevisíveis. Por outro lado, os factores geradores de stresse internos são pressões que 

são pertença da mente, como sendo as cognições do sujeito, o seu modo de ver o mundo, 

o seu nível de assertividade, expectativas, crenças, valores e características pessoais 

(Loureiro, 2006). Na opinião de Vaz-Serra (2007), o ser humano enfrenta as 

circunstâncias indutoras do stresse de forma diferenciada; a vulnerabilidade individual ao 

stresse também não é uniforme. 

No campo das ciências humanas, o termo vulnerabilidade é utilizado para 

denominar os indivíduos ou os grupos considerados como “vulneráveis” devido a 

predisposições genéticas, biológicas ou psicossociais, para a doença, um dano ou uma 

estratégia negativa. A vulnerabilidade representa o risco aumentado em se reagir de uma 

forma negativa perante um evento da vida (Pereira, 2009).O conceito de vulnerabilidade 

deve ser entendido na relação específica que se estabelece entre a pessoa e uma 

determinada circunstância. Neste contexto, a situação representa a componente objectiva 

e a pessoa a componente subjectiva. Há pessoas que descompensam à menor 

contrariedade e, outras, que parecem resistir a um número grande de situações 

desagradáveis, sendo os indivíduos vulneráveis, segundo alguns autores, igualmente 

menos resistentes e com uma probabilidade maior de ficar doentes, estabelecendo-se 

também uma relação forte com as variáveis individuais que consubstanciam a 

vulnerabilidade ou resistência de uma pessoa ao stresse (Vaz-Serra, 2007). 
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As pessoas mais idosas, devido ao declínio das funções cognitivas, motoras e 

capacidade de angariar meios de subsistência, fazem parte de um grupo particularmente 

vulnerável em termos psicossociais. Contudo, segundo os gerontologistas, estas pessoas 

têm uma maior capacidade de introspecção, tornam-se menos materialistas e envolvem-

se mais nos seus pensamentos e emoções (Macionis, 2003). 

Em relação à dimensão psicológica da preocupação com a doença, Vilaverde-

Cabral, Silva, e Mendes (2002) verificaram num estudo envolvendo 1221 pessoas que 

50% dos inquiridos têm uma doença com que se preocupam. Destes 63% preocupam-se 

com o cancro, 17,8% com a SIDA e 7,7% com as doenças cardiovasculares. O imaginário 

dos tumores malignos mantem-se de pé nos portugueses embora a principal causa de 

morte sejam as doenças cardiovasculares. O problema da SIDA não é visto com um risco 

directo mas é fruto das campanhas e pela ausência de vacina ou cura. 

 

1.3. Vulnerabilidade associada a patologia do aparelho locomotor neurocirúrgica e 

ortopédica 

Segundo Canas e Las (2007), um relatório do Observatório Nacional da Saúde 

(O.N.S.A., Portugal), permitiu elucidar melhor alguns dados sobre a epidemiologia da 

dor em que ressalta que a dor lombar, a dor osteoarticular e as cefaleias são as formas de 

dor mais frequentes, e que apenas em 1-2% dos adultos com dor crónica a dor é de origem 

oncológica. 

Canas e Las (2007) afirma que a artrite reumatóide é, provavelmente a mais longa 

doença causadora de dor crónica. Bennett (2002) refere que a artrite reumatóide é uma 

doença deformante do sistema osteoarticular que pode provocar elevados níveis de dor e 

incapacidade, o que associado à deformidade articular acarreta muitas vezes problemas 

psicológicos graves ao nível da auto-estima. Têm sido feitos por isso nesta doença estudos 

que avaliam a gestão do stresse e outras terapêuticas e/ou intervenções cognitivas. O´ 

Leary, Shoor, Lorig, e Holman (1988) verificaram num estudo por eles efectuado, que o 

treino da gestão do stresse era mais eficaz do que a terapêutica médica estandardizada, na 

redução dos níveis de dor, mobilidade articular e auto-eficácia, efeito esse que perdurava 

até 4 meses depois da intervenção psicológica, e que se acompanhava de alterações ao 

nível do sistema imunitário, nomeadamente maiores quantidades de linfócitos T 

supressores e diminuição da inflamação articular. 

Também na artrite reumatóide Parker et al. (2005) constataram que no grupo de 

gestão do stresse se registaram melhores índices de desamparo, auto-eficácia, coping, dor 
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e estado de saúde, em relação ao grupo de controlo, sem intervenção terapêutica. 

Radojevik, Nicassio, e Weisman (1992) notaram uma melhoria dos parâmetros dores 

articulares, gravidade da inflamação e quantidade de articulações edemaciadas, num 

grupo de intervenção de gestão do stresse, em relação aos grupos com apoio familiar e 

sem apoio. 

Um dos grupos de pesquisa a aplicar técnicas de autocontrolo nos cuidados da 

saúde foi precisamente na artrite reumatóide, o programa “Arthritis Self-management 

Program” da Universidade de Stanford, nos E.U.A. (Lorig & Holman, 1993). Incluia, 

entre outras estratégias de auto-controlo, a educação sobre a doença, exercícios de 

mobilidade e reinterpretação cognitiva de sintomas. Nestes doentes, verificou-se menor 

número de consultas médicas, diminuição da dor, e uma redução ligeira na incapacidade. 

Em 1996 Superio-Cabuslay, Ward, e Lorig referiram que, comparando uma 

intervenção psicoterapêutica de auto-controlo com tratamento estritamente 

medicamentoso, a primeira produziu, em relação à segunda, um benefício adicional de 20 

a 30%, no alívio da dor, tanto na artrite reumatóide como na osteoartrite generalizada, 

40% na capacidade funcional na artrite reumatóide, 60 a 80% na redução da dor na artrite 

reumatóide, benefícios significativos para uma população com doença crónica 

progressiva. 

As patologias do foro reumatológico, que incluem muitas patologias do foro 

neurocirúrgico e ortopédico, cursam com um tipo de dor cujas consequências podem ser 

devastadoras para as pessoas afectadas, quer directa, quer indirectamente, na sua vida 

pessoal, familiar, profissional e social (Canas & Las, 2007).  

 À vulnerabilidade do indivíduo inerente à própria doença - dor, deformidade, 

incapacidade - acresce a vulnerabilidade perante o acto cirúrgico, por si só um 

acontecimento traumático, para não mencionar as situações em que a intervenção 

cirúrgica é mal-sucedida ou os resultados ficam aquém do esperado. Segundo Skinner 

(2005), possíveis complicações da cirurgia ortopédica são locais, como a amputação, a 

anestesia, a artrite, fracturas iatrogénicas, a infecção, lesões em vasos sanguíneos ou 

nervosas, ou sistémicas como a hemorragia, a trombose venosa profunda ou a embolia 

pulmonar. 

As patologias do foro neurocirúgico em geral são potencialmente incapacitantes, 

pois podem afectar o indivíduo nas suas capacidades fundamentais da vida de relação: 

capacidades motoras, sensitivas, e até sentidos especiais como a visão e a audição. 
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1.4. Hospitalização e exclusão psico-social em contexto hospitalar. 

Segundo Vilaverde-Cabral et al. (2002), vários autores, têm afirmado que o 

rendimento tem constituido a variável mais usada para captar as desigualdades perante a 

saúde. Cabe ao factor «trabalho» o papel fulcral na explicação do impacto das 

desigualdades sociais na saúde, não só pela sua correlação com o rendimento, mas pela 

influência que exerce na constituição de redes informais de socialização, aspecto 

particularmente relevante quando se estuda a saúde auto percebida, designadamente nos 

idosos. O desemprego, ou o emprego precário, ao quebrar estas redes relacionais, pode 

ter sobre a saúde individual um efeito semelhante às síndromas de privação, 

particularmente no plano da auto-estima e da saúde mental. 

Também Bellato e Pereira (2005) referem que a situação sócio-económica é sem 

dúvida condicionante da vulnerabilidade dos utentes do serviço público de saúde; num 

estudo efectuado por este autor e colaboradores numa instituição de saúde brasileira 

foram encontrados dados que apontam para uma elevada carência material e necessidade 

desses utentes recorrerem a um serviço público para cuidar da sua saúde pois não dispõem 

de outros meios para tal.  

No estudo de Bellato e Pereira (2005) 84% das pessoas tinham um nível de 

escolaridade muito baixo ou mesmo ausente. Estes autores consideram que essa baixa 

escolaridade dos utentes do serviço estudado representa uma condicionante importante 

na qualidade do atendimento prestado, pois um baixo capital simbólico e linguístico 

acerca da lógica presente no serviço estudado cria dificuldades na compreensão das 

relações que ali ocorrem, o que reitera a exclusão dos utentes num contexto específico, o 

do serviço de saúde, visto que num contexto mais amplo estes já estão excluidos pela sua 

situação sócio-económica. No mesmo estudo, outro índice do grau de vulnerabilidade dos 

sujeitos entrevistados, foi aquele relativo à idade. Verificou-se que 64,7% destes 

entrevistados têm idade entre 21 e 50 anos, ou seja, encontram-se dentro da faixa etária 

considerada como economicamente activa. Esse facto leva-nos a pensar que a 

hospitalização causa uma rotura na vida quotidiana das pessoas que precisam de cuidados 

de saúde. 

Segundo Vintém, Guerreiro, e Carvalho (2008), também em Portugal foi feito um 

estudo no âmbito do Inquérito Social Europeu - “European Social Survey 2004” – no qual 

se verificou que, relativamente às classes sociais, se constatou a existência de 

discrepâncias na maneira como em cada categoria social autoavalia o seu estado de saúde, 

como qualifica o sentimento de bem-estar e como utiliza os cuidados de saúde através do 
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recurso a consultas médicas. Os resultados deste inquérito europeu demonstrou em 

Portugal, entre outras conclusões, que as classes sociais mais desfavorecidas possuem 

uma clara tendência para autoavaliar negativamente o seu estado de saúde, a ter um 

sentimento de bem-estar menos frequentemente e a declarar com mais frequência a ida a 

consultas. Parece pois que as condições sociais de existência mais difíceis reflectem-se 

numa maior percepção da doença, tendo em conta a maneira como se avalia o próprio 

estado de saúde, num menor sentimento de bem-estar e numa maior necessidade de 

recurso ao saber médico para resolver esses problemas de saúde. Curiosamente os 

mesmos dados foram encontrados quando se compararam géneros, sendo os resultados 

nas mulheres coincidente com os das classes socialmente mais desfavorecidas.  

Deste estudo Vintém et al. (2008) concluem que, apesar de abrangerem uma área 

restrita do enorme contexto que é a saúde/doença, estas três dimensões apresentadas no 

inquérito europeu - autoavaliação do estado de saúde, sentimento de bem-estar e recurso 

a consultas médicas - ilustram que há na realidade social portuguesa uma configuração 

de cenários desiguais na saúde e doença, tanto entre homens e mulheres, como entre as 

diferentes classes sociais. 

A lógica a que preside o funcionamento da instituição hospitalar é muitas vezes 

construida pelos profissionais que aí trabalham, visto que são eles que detêm o poder de 

definir as regras e normas a que a pessoa internada se “deve” submeter. Se não possuir 

capital simbólico e linguístico que a coloque em situação de simetria com os profissionais 

de saúde, a pessoa internada rende-se à lógica da instituição. Tal facto pode ser entendido 

como submissão e, embora aconteça aparentemente de maneira subtil e voluntária, 

constitui-se, na verdade, numa violência simbólica, pois remete à assimetria e a hierarquia 

já instalados socialmente (Bellato e Pereira, 2005) 

Todas as pessoas, assim como a equipe de enfermagem que realiza o cuidado nas 

instituições hospitalares, possuem crenças e valores próprios do seu tempo, de sua 

pertença familiar e educacional, construidas e partilhadas na temporalidade da vida. Os 

profissionais habituados a realizar os procedimentos conforme a rotina de trabalho 

estabelecida, muitas vezes não percebem o quanto esta sequência de actos e 

procedimentos pode ser agressiva para o doente (Lenardt, Hammerschmidt, Pívaro & 

Borghi, 2007). 

Existe a necessidade de criar uma verdadeira humanização do hospital, que passa, 

segundo Martins (2004) pela criação de uma arquitectura que permita a criação de espaços 

que, além de acompanharem os avanços da tecnologia, desenvolvam condições de 
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convívio mais humanas, contribuindo para o bem-estar físico do doente. Assim, o 

planeamento dos hospitais do futuro, além da viabilidade económico-financeira, deve 

atender aos requisitos de expansibilidade, flexibilidade, segurança, eficiência e, 

sobretudo, humanização. Nesse ponto, o conforto ambiental aparece como forte aliado 

nos processos da cura dos doentes. No hospital o doente luta para recuperar a sua saúde 

e, ao mesmo tempo, é submetido a agressões do meio ambiente relacionadas a agentes 

físicos (ruídos, radiações, vibração, pressão anormal, temperaturas extremas e outros), 

químicos (substâncias químicas em forma sólida, líquida e gasosa), biológicos (vírus, 

bactérias, fungos e ácaros), ergonómicos e psicológicos. Acresce o facto de cada utente 

ser uma pessoa, que deseja um ambiente específico para o seu bem-estar, sem referir as 

necessidades particulares dos acompanhantes, dos médicos e enfermeiros, que podem se 

sentir desconfortáveis, aumentando os níveis de stresse (Martins, 2004). 

Segundo Bellato e Pereira (2005), durante o internamento hospitalar e todo o 

período de doença está em jogo o mais simbólico de todos os bens humanos, a própria 

saúde, que é um dos símbolos fundamentais da vida humana. A situação de doença e o 

processo de hospitalização, coloca as pessoas mais vulneráveis em situação de dupla 

desvantagem pois já se encontravam previamente vulneráveis. Os doentes poderão ser 

desconsiderados nas decisões que se venham a tomar sobre seu corpo e sua vida e isso 

torna-os mais vulneráveis frente à situação de hospitalização e, assim, submetem-se sem 

sequer opor resistência.  

A vulnerabilidade do doente internado reforça cada vez mais os poderes 

constituídos na saúde, especialmente o poder médico, na mesma proporção em que amplia 

a submissão da pessoa que necessita de internamento. Essa circularidade é que 

denominamos de “perversa”, pois só poderá ser interrompida, nos parece, no momento 

em que os profissionais de saúde a compreenderem e procurarem criar relações mais 

horizontais, simétricas e menos hierárquicas com os utentes de serviços públicos de 

saúde. Ou seja, é necessário que seja proporcionado o aumento do potencial de 

intervenção dos vários grupos de pessoas envolvidas nesse processo (Bellato e Pereira., 

2005). 

No entanto, segundo um estudo feito por Vilaverde-Cabral et al. em Portugal 

(2002), apesar do contexto hostil do hospital, a confiança depositada nos médicos 

hospitalares é muito elevada, assim como a participação nas decisões sobre o tratamento. 

Quanto aos cuidados recebidos durante o internamento, cerca de 80% consideram-nas 

boas ou muito boas, sendo esta percentagem mais elevada nos hospitais situados numa 
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zona rural. Globalmente, a satisfação da amostra do estudo varia entre estar satisfeito ou 

muito satisfeito (74,7%) com o internamento hospitalar. 

 

1.5. Vulnerabilidade da cirurgia e período pós-operatório 

Apesar dos avanços da Medicina, e das técnicas chamadas de “não-invasivas”, 

todos os dias milhares de pessoas são submetidas a intervenções cirúrgicas (Garretson, 

2004); Segundo o mesmo autor, a hospitalização pode causar stresse, que é maior nos 

doentes cirúrgicos. Apesar de os doentes estarem invariavelmente ansiosos, o pessoal de 

enfermagem deve tentar reduzir esta ansiedade através da satisfação das necessidades 

psicológicas dos utentes, a par das necessidades físicas.  

Segundo Garretson (2004), os dados de investigação dos últimos 50 anos revelam 

que os doentes beneficiam de preparação psicológica antes da cirurgia, e que a informação 

pré-operatória pode ajudar a diminuir a dor do pós-operatório, reduzir o tempo de 

internamento, diminuir a ansiedade e aumentar a satisfação do doente, se bem que se 

assume que os doentes chegam à sala do bloco operatório sempre muito ansiosos. Como 

exemplo desses estudos podemos referir o estudo de Kiyohara et al. (2004) que avaliaram 

a ansiedade em doentes informados ou não acerca do seu diagnóstico, procedimento 

cirúrgico e procedimento anestésico; constatou-se que a informação foi clara para o 

doente em 91,7% dos casos no caso do diagnóstico, 75% no caso do procedimento 

cirúrgico e 37,5% para o procedimento anestésico. Quanto menor foi o grau de 

compreensão, maior foi a ansiedade, medida com uma escala de ansiedade-traço. Um 

nível de ansiedade mais baixo foi também encontrado nos doentes com conhecimento 

melhor do acto cirúrgico que da patologia diagnosticada. 

O doente que vai ser operado tem que lidar com o facto de estar doente, enfrentar 

a situação cirúrgica, e reorganizar-se, já que existe uma rotura no seu quotidiano. A 

intervenção cirúrgica desencadeia sensação de falta de controlo sobre si mesmo. Durante 

o procedimento cirúrgico, o paciente é manipulado pela equipa dos técnicos de saúde, 

desencadeando, pois, uma situação de dependência, que também tem de ser elaborada 

pela pessoa. O doente sente-se ameaçado, por se submeter a uma técnica invasiva (Juan, 

2007). Ainda segundo o mesmo autor, o nível de stresse decorrente da intervenção 

cirúrgica resulta das características da doença como a sua duração, intensidade, 

gravidade, sintomas que produz, incapacidade que gera e a possibilidade de cura por 

outros meios. É possível a ocorrência de uma dor importante, um sentimento de 
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impotência; por vezes são geradas mudanças permanentes nas funções corporais, 

insegurança e alterações na qualidade de vida. 

Segundo Tercero-Quintanilla et al. (2011), o stresse físico e emocional é 

consequência de qualquer acto cirúrgico. A forma de como o doente reage, de maneira 

pessoal e complexa, manifesta-se por emoções, fantasias, atitudes e comportamentos que 

podem interferir com os procedimentos médicos (Juan, 2005). A qualidade de vida do 

individuo pode melhorar em face de apoio psicológico pré-operatório e intervenções 

complementares durante a reabilitação, no pós-operatório (Mathisen et al, 2007). 

Mathisen et al. (2007) também ressaltam a importância de uma intervenção 

psicológica em casos cirúrgicos, já que contribuem para a manutenção da qualidade de 

vida do paciente. A chamada neuroendocrinologia das emoções tenta explicar a forma 

como a ansiedade e do stresse são percepcionados, para além de outras alterações 

fisiológicas que se podem avaliar e medir. 

Cabe lembrar que os procedimentos médicos e de enfermagem considerados 

simples e rotineiros para o profissional, nem sempre têm este significado para o paciente 

idoso. Colocam-se como ameaçadores e geradores de conflitos e ansiedades, trazendo 

desconforto, desconfiança, insegurança e stresse, a ponto de determinar a suspensão da 

própria cirurgia (Lenardt, 2007); segundo o mesmo autor, o doente cirúrgico é um ser 

humano que interage com o contexto ambiental de forma singular, que apresenta 

necessidades de cuidados e essas devem ser satisfeitas de acordo com suas crenças, pois 

como ser humano elabora significados conforme a sua visão do mundo. O paciente 

cirúrgico é um ser humano, e precisa ser conhecido e compreendido através de seus 

valores culturais próprios, para que fique satisfeito com os cuidados recebidos. 

No doente observa-se muitas vezes a existência de ansiedade em face do evento 

cirúrgico. Muitas vezes o paciente comporta-se de tal maneira que prejudica o decorrer 

do processo operatório (Peniche & Medeiros, 2006). Demonstrou-se que a demora do 

processo de cicatrização e uma maior a debilidade do sistema imunológico podem ser 

consequência de um maior nível de stresse pré-operatório (Juan, 2007). Daí a importância 

de uma intervenção. 

Torna-se imperiosa a existência de uma intervenção psicológica no período 

perioperatório. Assim, com vista à redução do stresse pré-cirúrgico, o método mais 

frequente é a preparação psicológica. Nesta preparação o doente é informado acerca de 

procedimentos e comportamentos a adoptar. Acções de natureza psicológica e 
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educacional são cada vez mais vezes praticadas nestas situações. Essas acções integram 

as estratégias de coping em face do acto operatório (Mitchell, 2007). 

O stresse pós-operatório é maior se existirem na história do doente antecedentes 

de medo ou fobia em relação às doenças. O stresse neste contexto relaciona-se também 

com a vida presente do indivíduo. O acto cirúrgico constitui um momento de crise, e por 

isso provoca instabilidade. Para o enfrentar a pessoa precisa de se adaptar à sua nova 

realidade. Essa preparação deve ser levada a cabo pelos profissionais de psicologia, que 

colocam em prática a assim designada Psicoprofilaxia Cirúrgica (Juan, 2005). 
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Capítulo II: Dor como fenómeno multidimensional 

 

2.1. Fisiopatologia da dor 

A dor é uma experiência sensorial desagradável, habitualmente induzida por 

estímulos nóxicos (Correia & Viana-Baptista, 2012). Um estímulo nóxico entende-se 

como aquele cuja intensidade ou qualidade é capaz de provocar lesão tecidular. A dor 

constitui, segundo estes autores, um mecanismo de defesa essencial para a sobrevivência 

e o bem-estar do organismo ao identificar e localizar processos que podem lesar os 

tecidos. A dor constitui assim uma função de defesa que contribui para a integridade 

corporal e a homeostasia. Certas alterações nos mecanismos da dor podem no entanto 

levar a que a dor provoque sofrimento por hipersensibilidade ou cronicidade da mesma, 

sem que se perceba o significado preciso do ponto de vista adaptativo destas alterações. 

Segundo Correia e Viana-Baptista (2012) existem cinco etapas fundamentais nas 

vias da dor: a transdução de sinal nos locais onde se gera a dor, geração de um potencial 

de acção, sua transmissão para o sistema nervoso central, a transmissão da informação 

para o tálamo e por fim a transmissão da informação dolorosa para o córtex. 

O estudo dos mecanismos fisiopatológicos da transmissão da dor, a par da 

evolução farmacológica, permitiu que, hoje, o controlo da dor seja possível na maioria 

das situações (Cardoso, 2013). Inúmeras investigações têm sido feitas no sentido de 

aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos (Cardoso, 2013). 

Há vários tipos de terminações nervosas que quando estimuladas, podem produzir 

dor: são os nociceptores. Encontram-se na pele e tecido celular subcutâneo, músculos, 

articulações e vísceras (Cardoso, 2013). O nociceptor é uma terminação periférica de um 

neurónio situado nos gânglios raquidianos, cuja terminação central se dirige e penetra no 

corno dorsal da medula espinhal e a terminação periférica percorre os nervos sensitivos e 

termina nos órgãos periféricos (Castro-Lopes, 2003). Os nociceptores têm capacidade de 

informar acerca da intensidade da dor, assim como da sua qualidade, localização e 

duração. Na pele há 3 grupos de fibras sensitivas: Aδ, C e Aβ, com diferentes diâmetros 

e velocidades (Cardoso, 2013). Um estímulo doloroso na pele cria uma dupla percepção 

da dor: a primeira, rápida, é mediada pelas fibras Aδ; a segunda, mais lenta, é mediada 

pelas fibras C.  

A maioria das fibras aferentes destes receptores chega à medula através do corno 

posterior, que é o centro fundamental da integração da informação receptora (Wall & 

Melzack, 1996). Segundo estes autores estes neurónios processam a informação de forma 
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que esta é filtrada, discriminada, integrada e codificada. A este nível e segundo os mesmos 

autores, são também elaboradas respostas reflexas, quer vegetativas quer somatomotoras. 

Ao nível do corno posterior da medula existem interneurónios chamados “de largo 

espectro dinâmico”, sendo alguns responsáveis pela localização da dor, outras pela 

intensidade da dor. Segundo Castro-Lopes (2003), os interneurónios excitatórios contêm 

fundamentalmente glutamato e aspartato, podendo conter péptidos de acção pró-

nociceptiva como a Substância P, enquanto os interneurónios inibitórios possuem 

neurotransmissores gabaérgicos, opioidérgicos, entre outros.  

Melzack e Wall descreveram em 1965 a Teoria do Portão (Gate-control), 

conforme nos recorda Cardoso (2013). Segundo esta teoria a modulação da dor faz-se por 

intermédio das vias descendentes e por modulação segmentar ao nível dos cornos 

posteriores da medula, onde existe um mecanismo neural que se comporta como um 

portão que pode aumentar ou diminuir o débito dos impulsos transmitidos desde a 

periferia ao sistema nervoso central. Assim, a intensidade da dor depende por um lado 

das informações veiculadas pelas fibras nervosas até aos cornos posteriores, e por outro 

dos impulsos que descem do cérebro até esse nível, facilitando ou inibindo a resposta 

dolorosa. 

A chamada substância reticulada do tronco cerebral regula entre outros os 

processos de tomada de consciência, ao nível da vigília. Possui relações anátomo-

funcionais com vias espinhais, cerebelosas e diencefálicas, de onde recebe informações, 

e com estruturas como o cerebelo, medula, córtex cerebral, tálamo, hipotálamo, 

rinencéfalo e sistema límbico. Estas últimas estruturas participam na componente afectiva 

da dor e nos processos neurovegetativos da luta contra a agressão (Gauthier-Lafaye, 1985, 

citado por Cardoso, 2013).  

Ao nível do córtex cerebral terminam as vias sensitivas específicas tálamo-

corticais e estabelecem-se vias associativas, sobretudo com a região frontal e com o 

sistema límbico (Cardoso, 2013). Segundo este autor, já em 1968 Melzack & Casey 

explicam assim os três principais aspectos psicológicos da dor: sensação-discriminação, 

afectividade-emoção e cognição-avaliação. Seguindo a mesma perspectiva, Coniam e 

Diamond (2001) referem que a ansiedade, medo, direcção da atenção e actividades 

cognitivas influenciam a percepção da dor através das vias descendentes que alteram a 

actividade dos neurónios do corno dorsal da medula. Parece que o córtex frontal 

desempenha um papel fundamental na mediação entre actividades cognitivas e factos 

afectivos e/ou motivacionais e os mecanismos subjacentes à dor.   
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Os mecanismos de controlo inibitório descendentes são muito importantes no 

controlo da dor, e envolvem estruturas como a substância cinzenta periaquedutal, rica em 

encefalinas e receptores opióides, ou o núcleo da Rafe mediano, rico em serotonina 

(Melzack & Wall, 1987). Na modulação descendente vários neurotransmissores estão 

implicados, como a serotonina, dopamina ou a noradrenalina, cujos efeitos são 

facilitadores ou inibidores conforme os receptores onde actuam (Cardoso, 2013). Estes 

factos explicam a acção analgésica dos antidepressivos tricíclicos e da acupunctura 

(Coniam & Diamond, 2001). As endorfinas inibem a libertação de neurotransmissores e 

estabilizam a membrana pós-sináptica (Cardoso, 2013). A descoberta de receptores 

opiáceos nos sistemas espinhais e no tronco cerebral ampliou o interesse no uso dos 

analgésicos opiáceos (Coniam & Diamond, 2001).  

Além dos processos inibitórios descritos, com origem ao nível do tronco cerebral, 

existem ainda outros com origem a um nível superior, nomeadamente os de origem 

cognitiva e emocional, como o estado emocional, a memória de experiências anteriores 

ou atenção dirigida para outros focos de interesse (Coniam & Diamond, 2001). Estes 

autores exemplificam estes factos com uma batalha ou uma actividade desportiva, onde 

a atenção dirigida pode provocar uma redução ou ausência total de dor. 

A inibição descendente é pois um mecanismo de defesa do organismo perante a 

dor. Ogden (2004) refere que o modelo de Melzack e Wall considera que existem factores 

que abrem o portão da dor, nomeadamente físicos, como lesões ou activação de vias 

longas, emocionais como a ansiedade, preocupações, tensão e depressão, 

comportamentais como a focalização na dor ou aborrecimento, e por outro lado factores 

que o fecham, também físicos, como os fármacos, ou estimulação das fibras curtas, 

emocionais, como a felicidade, optimismo ou relaxamento ou comportamentais, como a 

concentração, distracção ou envolvimento noutras actividades. 

Além dos fenómenos de inibição descendente, há ainda a considerar na modulação 

da dor os fenómenos de sensibilização, quer periférica, quer central. 

Coniam e Diamond (2001) referem que a sensibilização periférica ocorre quando 

certas substâncias são libertadas aquando do fenómeno da dor, facilitando o fenómeno 

doloroso à periferia, isto é, ao nível dos receptores. É o caso dos mediadores da 

inflamação, que cursa com vasodilatação e edema, como sendo a substância P ou a 

neuroquinina A. O excesso destas substâncias poderá explicar fenómenos como a 

Hiperalgesia (aumento da percepção dolorosa em face de um estímulo nóxico) ou a 

Alodinia (percepção dolorosa em face de um estímulo inócuo).  
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Os mesmos autores referem também a existência de factores de sensibilização 

central, como sendo a continuidade dos estímulos dolorosos: essa persistência leva à 

activação de receptores NMDA do Glutamato, levando a alterações da plasticidade 

neuronal e aumentando a densidade dos receptores. 

 

2.2. Dor como fenómeno físico e psíquico 

A dor é sentida como uma lesão tecidular potencial ou real. Quando sentimos dor, 

ou alguém nos descreve a sua dor, procura-se uma origem física. Se se encontra, aceita-

se como sendo “real”; se não se encontra uma causa, ou se a intensidade é superior ao 

expectável, pensa-se no papel de factores “cerebrais”; por outras palavras, essa dor é 

“mental” ou “psicológica” (Conian & Diamond, 2001). De facto, a dor é uma experiência 

psicológica que envolve o cérebro quando este é atingido por um estímulo nóxico. Esse 

processo envolve as zonas sensoriais, que analisam a natureza e local da dor, as zonas 

motoras, onde as respostas motoras são geradas ou inibidas, e o sistema límbico, de onde 

vem a resposta emocional; ainda estão envolvidos os centros da memória e os sentidos 

especiais (Conian & Diamond, 2001). Segundo estes autores, toda a dor é percepcionada 

em todo o cérebro consciente. Sem consciência não há dor. O que o anestésico faz é 

remover a consciência. Um indivíduo anestesiado responde aos estímulos dolorosos com 

alterações da frequência cardíaca e da tensão arterial mas, enquanto estiver inconsciente, 

não sente dor. 

A dor é uma experiência sensorial mas também emocional, tida como 

desagradável e que se pode associar a lesão real ou potencial dos tecidos, ou apenas ser 

percepcionada como lesão (Baptista & Branco, 2012). A dor é segundo estes autores a 

causa mais frequente de consulta médica, mas, para além da sua prevalência a sua 

importância reside no sofrimento que acarreta. Segundo Conian e Diamond (2001) já 

Aristóteles sugeria que a dor era uma qualidade afectiva como a paixão. 

Para além da sensação física, a dor acompanha-se de uma resposta emocional que 

qualifica afectivamente cada experiência dolorosa, sendo essa experiência emocional 

condicionada por factores como o género, a idade, raça, personalidade, contexto sócio- 

cultural e crenças religiosas. Assim, segundo Coniam e Diamond (2001), a dor não é 

como as outras modalidades sensoriais, é uma experiência cuja natureza não depende 

apenas dos estímulos mas da programação dos mecanismos da sua percepção e da sua 

interpretação cerebral. Estes autores recordam que foi há muito abandonada a visão 
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mecanicista da dor de Descartes que considerava a dor como uma resposta fisiológica ao 

estímulo nóxico mediada pela pineal. 

 Baptista e Branco (2012) referem ser cada vez mais frequente, quer em consultas 

médicas quer de psicologia, a “dor sem lesão”, à luz dos exames actualmente disponíveis; 

esta situação é um desafio diagnóstico e sobretudo terapêutico; muitos destes doentes 

terão “dor central” e as suas dores “não se vêem”. Segundo Leitão (2014) existe mesmo 

uma entidade clínica denominada fibromialgia, entidade clínica tão controversa que tem 

dividido os médicos entre os que contestam a sua real existência enquanto quadro 

fisiopatológico autónomo, e tendem a negligenciar as queixas dos doentes, e os que 

entendem que os dados da investigação mais recente não permitem continuar a considerá-

la uma entidade de causa desconhecida, justificando assim essas queixas, que tendem 

agora a ser hipervalorizadas. Segundo este autor, a inespecificidade das manifestações 

clínicas leva a que sejam agrupados sob a designação “fibromialgia”, doentes com dor 

generalizada com padrões clínicos tão heterogénios que tornam o plano terapêutico 

extremamente difícil de elaborar. O que é característico da verdadeira fibromialgia é a 

existência de alodinia, definida como dor despertada por um estímulo habitualmente 

indolor, a qual é habitualmente pesquisada nos 18 pontos pares descritos nos critérios de 

diagnóstico. Este achado clínico é considerado tão importante que alguns entendem que 

a fibromialgia devia passar a ser designada por “alodinia crónica generalizada”, um termo 

que descreve uma importante realidade fisiopatológica.  

 A alodinia reflecte o fenómeno da sensitização central, que na fibromialgia é 

generalizado ao longo de todo o eixo neuro-espinhal. Esta sensitização é caracterizada 

por maior actividade espontânea dos neurónios do corno dorsal da medula, maior 

sensibilidade aos estímulos nociceptivos e não-nociceptivos e alargamento do campo de 

recepção a esses estímulos. Ainda segundo Leitão (2014) resulta de um desequilíbrio 

entre os efeitos contraditórios, mas normalmente equilibrados, das vias ascendentes da 

pró-nocicepção e descendentes da anti-nocicepção, exaltando aqueles e inibindo estes. 

Esses factores pró-nociceptivos de alguma forma são potenciados por factores como a  

depressão, a ansiedade e as perturbações do sono. Durante muitos anos, os indivíduos 

com fibromialgia foram catalogados como doentes do foro psiquiátrico, dado que apesar 

de referirem queixas de dor e fadiga muito intensas, apresentam um bom estado geral, 

têm análises normais e não se encontram anomalias grosseiras em outros exames 

realizados. Daí a designação de “reumatismo psicogénico”, que inicialmente se atribuiu 

a esta entidade (Leitão, 2014). 
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 Quando uma situação dolorosa não consegue ser explicada, é frequentemente 

rotulada de psicogénica (Coniam & Diamond, 2001). A dor pode de facto resultar de uma 

doença mental, mas isso é raro. Esta é uma causa frequente de conflito entre a psiquiatria 

e outras especialidades médicas, pois os não-psiquiatras acham que estes doentes têm uma 

perturbação mental e os psiquiatras consideram muitas vezes que não há perturbação 

mental, mas que o doente tem alterações comportamentais pela dor constante. O doente 

vê-se rotulado por um grupo de médicos como mentalmente perturbado e de normal por 

outros. Entretanto a dor persiste. 

 Se por um lado na fibromialgia temos a “dor sem lesão”, em que os factores 

psicológicos parecem desempenhar um papel fundamental na génese do fenómeno 

doloroso, no extremo oposto da experiência dolorosa encontramos a chamada “assimbolia 

à dor”, uma condição adquirida onde há ausência de resposta cognitiva à dor devido a 

factores emocionais ou ao comprometimento de funções cerebrais, como na presença de 

agnosias (Portnoi, Simurro, Andrade, Okada, & Teixeira, 2007). Gil (2005) lembra, 

citando Hecaen, que a assimbolia da dor assume uma dimensão bilateral, enquanto a 

hemiagnosia dolorosa afecta apenas metade do corpo; não existe na assimbolia dolorosa 

uma hipostesia à picada, distinguindo mesmo o sujeito a picada do tacto, que no entanto 

não responde da maneira habitual; a dor não gera um sentimento de repulsa, podendo 

haver mesmo um comportamento de atracção. A assimbolia da dor pode, segundo Gil 

(2005), acompanhar-se de uma indiferença em relação aos perigos em geral que se pode 

chamar de “assimbolia ao perigo”; pode considerar-se uma agnosia especializada que 

pode designar-se também, segundo o referido autor, de analgognosia ou apractognosia 

algésica. Este fenómeno acompanha, segundo Gil (2005) as lobotomias que, é sabido, 

diminuem a componente afectiva das dores, tendo como resultado um comportamento de 

indiferença.  

 Segundo Gil (2005) a assimbolia da dor pode acompanhar-se de afasia de 

Wernicke ou de condução, apraxia construtiva ou ideomotora, autotopoagnosia ou uma 

aprosódia. Segundo este autor, as lesões podem ter uma localização parietal, em particular 

no gyrus supramarginal, e área somato-sensitiva primária e frontal, mas sobretudo insular. 

A assimbolia à dor e ao perigo podem considerar-se, segundo Gil (2005) agnosias 

especializadas, uma perturbação do esquema corporal, ou uma síndrome de desconexão 

sensório-límbica. De facto a insula posterior possui ligações às áreas cerebrais não só 

sensitivas mas também às áreas auditiva e visual; a interrupção destas conexões explicaria 
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situações em que os estímulos dolorosos, as ameaças verbais e visuais, não desencadeiam 

as respostas motoras e emocionais apropriadas (Gil, 2005). 

 Tal como refere Sciama (2007), vários casos clínicos foram descritos desta 

entidade cuja terminologia foi introduzida pelo neurologista vienense Paul Schilder, 

amigo de Freud, que foi o primeiro a descrever esta entidade clínica em 1929.  

Um dos casos descritos nos últimos anos foi o do doente Alain Bastien, estudado 

pelo neurologista N. Danziger. Este doente ficou totalmente indiferente à dor após um 

traumatismo craniano por um acidente de moto, que lhe provocou consideráveis lesões 

cerebrais. Pode dizer-se que estes casos são raros : apenas cerca de uma dezena de artigos 

lhe faz em referência, e os últimos artigos antes do caso de Bastien, assinados por três 

médicos argentinos, datam de 1988 (Sciama, 2007). 

Neste doente não existe a chamada dor psicológica : o doente sente a dor mas não 

lhe provoca sofrimento. No que toca à chamada «dor física», sendo possuidor de 

terminações nervosas sensoriais funcionantes, A. Bastien consegue distinguir estímulos 

muito finos: de olhos fechados, ele localiza com precisão todos os pontos de contacto 

com o seu corpo, e distingue a sensação produzida por uma agulha de uma gerada por um 

objecto rombo. Como descreve Sciama (2007) na experiência dos choques eléctricos, ele 

percebe igualmente que a intensidade da corrente aumenta. Mas a dor provocada nele é-

lhe indiferente; A. Bastien manifesta uma indiferença ao perigo e a outras ameaças à 

integridade corporal. Assim, quando se aproximava uma agulha do seu olho, ele não 

piscava os olhos, da mesma forma que não retira a mão quando um martelo ameaça 

abater-se sobre o seu dedo. A função protectora da dor desaparecera. Esta « assimbolia 

da dor », no plano fundamental ilustra que a dor que nos parece uma sensação unívoca, 

contém vários componentes. O primeiro componente, sensorial, é formado pelas 

informações enviadas ao cérebro pelas terminações nervosas especializadas na percepção 

dolorosa. Ele envolve em particular as áreas somestésicas primária e secundárias. 

A dor então contém um segundo componente, cognitivo, que faz com que o 

cérebro consciente "entenda" a dor e as consequências que ela acarreta, como o perigo 

real ou potencial, ou a alteração da integridade corporal. Esse componente envolve, entre 

outras estruturas, o cortex pré-frontal. 

O terceiro componente, por fim, é menos conhecido. É o componente afectivo da 

dor, através do qual o sujeito procura evitar o sofrimento e evitar a sua acção: é este 

componente que cada vez mais intriga os investigadores. As estruturas envolvidas nesta 

componente emocional da dor serão o cortex cingulado anterior (CCA) e a Insula 
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(Sciama, 2007). A percepção da dor é pois um processo altamente complexo ao nível 

cerebral e que interessa diversos níveis de processamento, desde o sistema límbico até ao 

córtex. 

Segundo Valentim (2008) e em resumo, são quatro os processos de nocicepção: 

em primeiro lugar, a transdução, processo segundo o qual um estímulo nóxico se 

transforma em actividade eléctrica nas terminações nervosas; segundo, a transmissão, que 

é o modo como os impulsos se propagam pelo sistema nervoso central; em terceiro lugar, 

a modulação, que consiste na modificação da transmissão nociceptiva, através de uma 

série de influências neuronais (via descendente) atenuando os efeitos da agressão álgica; 

por último a percepção: processo de integração de todos os anteriores com as 

características psicológicas individuais – genéticas, cognitivas, culturais, religiosas, etc. 

- criando a experiência emocional e subjectiva da dor. 

 

2.3. Aspectos Psico-sociais da dor 

A teoria do portão da dor atrás referida representou, na perspectiva de Ogden 

(2004) um avanço relativamente às teorias anteriores baseadas no fenómeno estímulo-

resposta, pois deu um papel à Psicologia e descreveu a dor como um processo 

multidimensional, em vez de um processo linear. No entanto, para o mesmo autor, a teoria 

do portão ainda considera os processos físicos e os processos psicológicos basicamente 

separados. Falha pois na integração dos dois tipos de factores, orgânicos e mentais. 

Apesar de negar na teoria um dualismo quase cartesiano, não consegue pois demonstrá-

lo. Não se pode negar, no entanto o mérito da teoria do portão no reconhecimento dos 

factores psicológicos para além dos fisiológicos, e dentro dos psicológicos os factores 

subjectivos-afectivos-cognitivos e os comportamentais. A teoria do portão pode 

considerar-se, na perspectiva de Ogden (2004) um “modelo dos três processos da dor”, 

os processos sensoriais, os cognitivos e os afectivos. 

No que toca aos processos subjectivos, isto é, os afectivos e os cognitivos - da dor, 

Ogden (2004) refere como factores fundamentais o condicionamento clássico (por 

exemplo o facto de se pronunciarem palavras sobre dor aumenta a intensidade da mesma), 

o condicionamento operante (reforço positivo pelos ganhos secundários: simpatia, 

atenção, dispensa de trabalho, etc..), a ansiedade e a personalidade. 

Das teorias existentes em relação aos processos psicológicos da dor podem 

destacar-se as teorias psicodinâmicas, a teoria dos traços e as teorias biopsicossociais 

(Gonzalez, 2012).  
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Gonzalez (2012) refere que as teorias psicodinâmicas postulam que conflitos 

profundos e não resolvidos de personalidade podem ser a base de dor persistente e/ou 

prejudicar a sua gestão. A dor persistente seria uma resposta afectiva ou emocional a 

perdas ou danos; seria como uma “conversão”.  

O chamado modelo ou teoria biopsicossocial da dor considera a dor é um 

fenómeno biopsicossocial, na medida em que possui várias dimensões, nomeadamente a 

biológica ou fisiológica, a cognitiva, a emocional e a comportamental e ainda ambientais, 

físicos e sociais (Gomes, 2008). 

 Gomes (2008) refere que entre os aspectos emocionais mais importantes no 

fenómeno da dor estão os estados emocionais que acompanham a dor, de entre eles a 

ansiedade. Em relação à ansiedade, Ogden (2004) afirma que a redução daquela na dor 

aguda reduz a intensidade desta; na dor crónica passa-se o mesmo fenómeno. A relação 

entre ansiedade e a dor constitui um ciclo de dor. Coniam e Diamond (2001) assinalam 

que a ansiedade pode ser saudável, pois permite minimizar a lesão através de um rápido 

afastamento dos estímulos perigosos. A ansiedade torna-se um problema quando é causa 

de sofrimento, sobretudo quando a causa é a própria dor, especialmente se não tem uma 

explicação satisfatória, como acontece muitas vezes na dor crónica. A ansiedade gera a 

libertação de neurotransmissores simpáticos, como a adrenalina, e gera aumento do tónus 

muscular. O aumento do tónus intestinal pode levar a colon irritável; o aumento do tónus 

muscular pode levar a fadiga muscular, oque provoca dor muscular e articular. 

 Outros estados emocionais que frequentemente acompanham a dor para além da 

ansiedade, são, segundo Gomes (2008) a frustração, o medo, a preocupação, sintomas 

depressivos, ou ainda a irritabilidade, a hostilidade, a impaciência, a culpabilização dos 

outros, perda de orgulho e satisfação em si próprio. Muitos destes estados intensificam 

por sua vez a dor constituindo-se assim um ciclo vicioso. Gomes (2008) lembra que esses 

estados emocionais acompanhantes da dor podem existir à parte dela, ou ainda fazer parte 

de um quadro psicopatológico prévio. 

 Segundo Ogden (2004), foi também sugerido que a personalidade pode 

condicionar a percepção da dor, sobretudo a personalidade neurótica. A tríade neurótica 

- histeria, hipocondria e depressão - parece aumentar a dor crónica e vice-versa, através 

de fenómenos como a privação de sono, isolamento social, e o burnout. 

 Para Gonzalez (2012), a relação entre personalidade e dor é hoje abordada numa 

perspectiva biopsicossocial, com ênfase nas interacções específicas entre os factores 

biológicos, psicológicos e sociais que têm de ser considerados para compreensão da saúde 
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e doença. Este modelo, segundo Gonzalez (2012) considera que as perturbações de dor 

crónica são uma função da interacção entre as disposições biológicas e psicológicas pré-

mórbidas do indivíduo, nas quais se encontram as forças e vulnerabilidades da 

personalidade, e os estímulos capazes de gerar stresse. 

 A chamada “teorias dos traços” postulam que os traços de personalidade - sendo 

a personalidade um conjunto de características cognitivas e comportamentais – têm uma 

forte influência na forma como o individuo reage à dor. 

 Uma das mais importantes influências na dor é o estado cognitivo do indivíduo. 

Ogden (2004) refere que já em 1956 Beecher perguntou a soldados qual o significado que 

a dor tinha para eles. Constatou que muitos soldados beneficiavam da dor, uma vez que 

esta lhes assegurava ganhos secundários, representando um reforço positivo para aqueles 

indivíduos. Segundo Gomes (2008), dos aspectos cognitivos mais importantes envolvidos 

na experiência dolorosa destacam-se os processos atencionais, a memória de experiências 

anteriores e eventos relacionados com a dor, as capacidades e estratégias de confronto, 

expectativas relacionadas com a dor, atitudes e crenças acerca dos efeitos da dor no 

próprio e nos outros. Outros aspectos cognitivos que poderão ser importantes na relação 

com a dor são, segundo Gomes (2008), as expectativas em relação ao futuro, a 

visualização de si próprio, das suas actividades e relações interpessoais. 

 Muito se tem falado ao longo do tempo das diferenças interindividuais nas 

respostas à dor, sendo muitas vezes evidente uma diferença na severidade e no impacto 

da dor na vida da pessoa, em doentes com situações clínicas aparentemente semelhantes 

(Fillingim, 2010). Este autor refere o exemplo que os neurocirurgiões conhecem da sua 

prática clínica diária, a patologia degenerativa da coluna vertebral lombar, em que os 

achados físicos e imagiológicos têm um valor predictivo muito limitado no que toca à 

existência ou severidade das lombalgias. O mesmo autor refere que, no âmbito da dor 

aguda, a dor pós-operatória é muito diferente entre doentes submnetidos aos mesmos 

procedimentos cirúrgicos. Fillingim (2010) ainda invoca vários autores que atribuem à 

intensidade do estímulo doloroso apenas 40% dos níveis de dor, enquanto 60% serão 

reflexo das diferenças interindividuais na percpção da dor. 

 As modernas técnicas de neuroimagiologia funcional, como a R.M. funcional, têm 

apoiado muitos achados no âmbito da psicologia da dor e têm ajudado a esclarecer como 

os factores psicológicos influenciam a dor. Um dos aspectos já observados é uma 

semelhança de padrões imagiológicos entre os estados dolorosos e os sentimentos 

negativos como a rejeição, a perda, e outros, o que poderá por exemplo explicar a 
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associação entre estados de marginalização ou pós-traumáticos e um aumento da 

sensibilidade à dor nessas situações (Kopf & Patel, 2010). Não só a neuroimagem permite 

saber quais as regiões envolvidas na dor aguda e na dor crónica, como permite estudar 

como é que os factores cognitivos, emocionais, ambienciais, e psicológicos as 

influenciam, permitindo estabelecer verdadeiros “endofenotipos imagiológicos” da dor 

(Tracey, 2011). 

 Desde há muito que se investigam as diferenças da experiência dolorosa entre 

homens e mulheres. Já em 1972 Woodrow, Friedman, Siegelaub e Collen afirmavam num 

estudo experimental sobre a dor que os homens toleraram melhor a dor que as mulheres. 

No entanto estes autores referiam 5 estudos que concluíram que a sensibilidade a dor era 

superior no género feminino, e outros 5 estudos que concluíram que não existiam 

diferenças significativas entre os homens e as mulheres.  

 Fillingim (2010) refere que nos últimos 15 anos se intensificaram as investigações 

sobre este tema, e que a maior parte dos estudos apontam para uma maior intensidade da 

dor nas mulheres, em relação aos homens. Bernardes (2012) afirma que apesar de extensa, 

a literatura é incongruente e inconclusiva no que toca a esta questão.  

 No que toca às diferenças de género na intensidade da dor pós-operatória, os 

resultados são inconsistentes, uns apontando os homens como tendo mais dor pós-

operatória que as mulheres, outros apontando o inverso (Fillingim, 2010). No entanto, 

segundo este autor, em séries cirúrgicas de procedimentos operatórios específicos, parece 

ter havido diferença entre os géneros. Estudos em doentes operados por patologias do 

foro ortopédico ou cardio-torácico, ou ainda submetidos a colecistectomia laparoscópica, 

parece haver uma maior dor entre as mulheres.  

 Mogil (2012) refere que nos estudos experimentais sobre dor as mulheres exibem 

uma maior sensibilidade e uma menor tolerência à dor. Aponta como possíveis 

explicações para uma maior sensibilidade à dor nas mulheres diferenças no 

funcionamento das vias da dor, incluindo a forma como são influenciados pelos factores 

psicológicos, e ainda uma diferença na resposta aos analgésicos, por razões 

farmacocinéticas ou farmacodinâmicas.  

 Mogil (2012) autor afirma também que é possível que exista uma assimetria na 

utilização das escalas de dor entre homens e mulheres, podendo ser a “máxima dor 

possível” para a mulher influenciada pela experiência do parto, superior ao máximo para 

o homem. Outros factores que podem justificar diferenças na dor segundo o género são 

factores de ordem biológica, como os factores hormonais. Parece que os estrogénios serão 
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analgésicos e os progestagénios serão hipoalgésicos, a que corresponde uma 

hipersensibilidade à dor na fase da ovulação e uma relativa analgesia durante a gravidez. 

Outros factores a considerar são os de ordem psico-social, como uma maior tendência à 

depressão nas mulheres, estando a depressão pos si associada a uma maior dor, ou uma 

maior socialização nos homens, que implica uma inibição da expressão da dor por parte 

deles, por questões de ordem cultural.  

 Também se tem estudado a relação entre a idade e a sensibilidade à dor, existindo 

também vários focos de controvérsia. Já no estudo de Woodrow et al. (1972) se concluiu 

que a tolerância a dor diminuiu com a idade, achado que os autores verificaram 

contradizer a grande maioria dos estudos por eles consultados.  

 Leal, Ribeiro, Oliveira e Roquette (2005) efectuaram um estudo em doentes 

submetidos a cirurgia cardíaca, em que a idade não influenciou a percepção da dor, mas 

referiram que outros trabalhos reportam que acima dos 40 anos as pessoas têm um menor 

alívio da dor com os medicamentos, sugerindo que os analgésicos podem ter um efeito 

menor com o aumento da idade por alterações do metabolismo. No entanto, existem desde 

há muito estudos contraditórios, como o de em 1971 de Bellville, Forrest, Miller e Brown. 

Estes autores apresentaram como conclusão de estudo em doentes operados, que os 

doentes mais velhos referiram um alívio analgésico superior aos mais novos com a mesma 

quantidade de fármacos.  

 Helme e Gibson (2001) afirmaram que após os 65 anos é de esperar uma menor 

sensibilidade à dor pela redução da eficácia do sistema nociceptivo, o que é segundo estes 

autores suportado por achados experimentais. Chamam igualmente atenção para situações 

em que a dor clínica é pouco expressiva nas pessoas mais idosas, como no enfarte do 

miocárdio ou na peritonite aguda. Ao nível microscópico parece haver com a idade uma 

certa desmielinização ao nível das fibras mais rápidas, fazendo subir o limiar de dor. 

 No que toca aos aspectos comportamentais da dor, segundo Gomes (2008) são 

todos os actos realizados em resposta a experiência dolorosa, como sendo as expressões 

imediatas da dor, a forma como a dor é comunicada aos outros, as estratégias de coping 

adoptadas e mudanças de comportamento registadas. Em relação às estratégias de coping 

elas podem ser farmacológicas ou não e podem ser empregues segundos vários padrões 

temporais ou outros. 

 A dor é também influenciada por aspectos ambientais, físicos e sociais, segundo 

Gomes (2008). As influências sociais dizem respeito ao conjunto de pessoas que rodeiam 

o doente com dor, que o podem afectar ou ser por ele afectadas, compondo a sua rede 
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social. Este autor, citando Hanson e Gerber (1990) lembra que os factores socioculturais 

afectam de forma determinante como a dor é percebida e expressada, ajudando na 

definição de padrões pessoais de expressão da dor. Ao nível da rede social, registam-se 

padrões de punição e reforço, défices nos contactos sociais, mas por outro lado 

estabelecem-se relações com outros indivíduos. A dor pode provocar alterações sociais 

importantes ao nível familiar ou laboral. Estas alterações sociais são também 

condicionadas pela cultura e valores da sociedade e da família (Gomes, 2008). 

 No já referido estudo de Leal, Ribeiro, Oliveira e Roquette (2005), verificou-se 

que os doentes operados ao coração que apresentaram maiores expectativas de auto-

eficácia tiveram menores níveis de dor, tendo sugerido que, se o doente sente que é capaz 

de controlar a dor, a sua percepção dolorosa é menos intensa. Também se constatou que 

se o doente sente um maior suporte social e familiar, tem menos dor. Estes autores referem 

estudos que mencionam que doentes casados que recebem maior apoio no hospital pela 

parte de visitas ou companheiros de enfermaria, tomaram menos analgésicos e 

recuperaram mais depressa que outros com menor suporte social. Estes resultados 

sugerem que intervenções de apoio desenvolvidas para pessoas com baixos recursos e 

apoio social podem melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. 

 Mailis-Gagnon (2010) refere que a cultura e a etnicidade afectam a percepção e a 

expressão da dor, o que é objecto de estudos desde a década de 50. Investigações feitas 

com gémeos apoiam a ideia de que são os padrões culturais de comportamento e não os 

nossos genes que determinam como vivemos a dor. Numerosos exemplos demonstraram 

como os factores culturais e étnicos afectam o processo da dor, quer ao nível 

experimental, quer clínico. Estudos feitos nos E.U.A. apontaram para que os indivíduos 

de culturas latinas são mais reactivos à dor, reactividade essa que se pode modificar pelo 

processo de aculturação.  

 O nível de escolaridade e de literacia é outro dos factores que foi estudado em 

relação à intensidade dolorosa. No estudo de Leal, Ribeiro, Oliveira e Roquette (2005), a 

escolaridade não influenciou o nível de dor apos cirurgia coronária, mas estes autores 

refrem que existem vários estudos que indicam que o nível sócio-cultural elevado diminui 

a importância da dor pós-operatória, citando por exemplo estudo de Fagnoni, Vanetti e 

Oberlin de 1995 a que não tivemos acesso. Também Moser, Hilgemberg, Machado e 

Moser (2008), em estudo visando a percepção da saúde, tomando como um dos 

indicadores a percepção da dor, não foram encontradas diferenças significativas tanto na 

presença quer na ausência de dor, entre os níveis de escolarização da população avaliada. 
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No entanto referem que a literatura sugere o contrário. Já em 1972 Woodrow et al. citaram 

estudo de 1962 de Schludermann e Zubek que reportou um maior limiar de dor em 

indivíduos com status socio-económico mais elevado. Aqueles autores não conseguiram 

por outro lado demonstrar uma relação entre o nível de escolaridade e a tolerência à dor. 

  

2.4. Dor aguda 

A dor pode classificar-se de acordo com a duração, a patogénese, o local de origem 

ou a causa. Segundo a duração, a dor pode ser aguda ou crónica (Cardoso, 2013).  

Segundo Cardoso (2013) a dor aguda tem curta duração e a expectativa de cessar 

em breve, podendo no entanto durar de alguns segundos a algumas semanas. “Aguda” em 

medicina significa de curta duração e delimitada no tempo (Coniam & Diamond, 2001). 

É o caso da dor de uma incisão, fractura ou queimadura, bem como a dor da nevralgia do 

trigémio, do início das dores nas costas e até a algumas enxaquecas. Recentemente, 

ressurgiu o seu interesse pelo importante tópico da dor do pós-operatório (Coniam & 

Diamond, 2001). Ela decorre da activação imediata do sistema nociceptivo, 

habitualmente por lesão somática ou visceral (Cardoso, 2013). É a dor por lesão tecidular, 

em que os mecanorreceptores enviam sinais para o sistema nervoso central quando a 

deformação de um tecido é suficiente para causar lesão (Coniam & Diamond, 2001). A 

intensidade da dor aguda está relacionada como estímulo que a desencadeou, sendo 

facilmente localizada, e tem uma função protectora, pois alerta para uma lesão. Tratada a 

lesão, esta dor tende a desaparecer, de que é bom exemplo a dor pós-operatória ou a dor 

no parto (Cardoso, 2013). Na dor aguda é activado o sistema nervoso simpático pelo que 

são libertadas catecolaminas (Cardoso, 2013). A resposta normal a uma lesão tecidular é 

a inflamação, que leva à cura. Os produtos mediadores da inflamação são detectados por 

terminações nervosas e assinalam a dor no sistema nervoso central. O edema distorce os 

tecidos, provocando dor adicional; por necessidade acrescida de oxigénio pode gerar-se 

isquémia (Coniam & Diamond, 2001). 

A dor crónica surge na sequência de uma lesão e ocorre de forma contínua ou 

intermitente por vários meses, existindo uma expectativa de alívio geralmente temporário, 

raramente definitivo dado o facto de estar habitualmente ligada a lesões crónicas e 

incuráveis. Considera-se crónica uma dor de duração superior a 3-6 meses. A sua 

ocorrência bem como a sua intensidade não estão relacionadas com o estímulo que a 

causou. Perdeu o seu papel protector e de advertência e é por direito próprio uma doença 

(Cardoso, 2013). 
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A dor aguda difere da dor crónica porque toda a gente espera que ceda e que o 

paciente a entenda. Gera contudo ansiedade e sofrimento similares (Coniam & Diamond, 

2001). A sua gravidade é muitas vezes subestimada e, devido à ignorância das doses 

eficazes de analgésicos e à sobrevalorização dos efeitos secundários daqueles, as 

tentativas de a tratar são muitas vezes mal sucedidas. “É extraordinário que, 150 anos 

após a descoberta da anestesia e do nascimento da cirurgia moderna, tenha sido preciso 

dizer a anestesistas e cirurgiões que não estão a tratar a dor pós-operatória com eficácia.” 

(Coniam & Diamond, 2001, p. 74). No caso da dor pós-cirúrgica, cirurgia rápida e 

cuidadosa, delicadeza, posições anti-edematosas ajudam a minimizar a dor da lesão. 

Um dos mais famosos estudos sobre dor aguda foi o de Beecher de 1946 citado 

por Coniam e Diamond (2001), abordando a questão da dor sentida pelos soldados 

americanos sob fogo inimigo intenso, e em que mais de metade sentiu pouca dor no 

momento da lesão. Ficou demonstrado o efeito de factores psicológicos na percepção da 

dor aguda. Estes autores consideram que se podem utilizar medidas psicológicas para 

minimizar a dor aguda, como o esclarecimento, tranquilização e simpatia.  

 

2.5. Dor pós-operatória 

A dor do pós-operatório, ou dor cirúrgica, é a causa mais frequente de dor aguda, 

entre outras como o trauma, as queimaduras, o trabalho de parto, os procedimentos 

diagnósticos e/ou terapêuticos e as manifestações álgicas agudas de algumas doenças, por 

vezes crónicas (Valentim, 2008). 

A dor pós-operatória tem algumas particularidades; segundo Valentim (2008) é 

muitas vezes descrita como contínua e normalmente referida à incisão cirúrgica; 

exacerba-se com a tosse e actividades como sair da cama, fisioterapia e mudança de 

pensos; habitualmente é proporcional à destruição tissular e desaparece com a resolução 

da lesão; é quase sempre autolimitada, havendo uma melhoria relativamente rápida. 

Se é certo que a dor do pós-operatório, tal como a restante dor aguda, cumpre uma 

importante função biológica de alerta, desencadeando um conjunto de acções de caracter 

defensivo, também é verdade que a resposta hormonal ao stresse cirúrgico tem efeitos 

emocionais e fisiológicos adversos, que devem eticamente ser evitados ou tratados, para 

protecção e conforto dos doentes (Valentim, 2008). 

As alterações fisiológicas desencadeadas pela dor e pela agressão cirúrgica 

resultam da activação do sistema nervoso central e periférico. A resposta ao stresse inclui 

libertação sistémica de hormonas e à libertação local de citocinas que levam a alterações 
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fisiológicas ao nível orgânico. A resposta simpática aumenta a frequência cardíaca, a 

contracção do miocárdio e a tensão arterial. Estes eventos também contribuem para o 

aumento da pressão intracraniana (Hagell, 1999) o que pode complicar pós-operatórios 

em neurocirurgia.  

Por um lado, estes efeitos aumentam também a necessidade do miocárdio em 

oxigénio, mas por outro lado, diminuem esse aporte, o que aumenta o risco de isquémia 

miocárdica, particularmente em doentes com doença cardíaca prévia. O aumento da 

actividade simpática também diminui a motilidade gastrointestinal, podendo determinar 

íleus paralítico. A dor intensa após cirurgia abdominal alta ou torácica contribui muito 

para dificuldade do doente em tossir (ou até respirar), reduzindo a capacidade residual 

funcional, podendo implicar atelectasias e alterações da ventilação-perfusão, hipoxémia 

e um aumento da incidência de complicações pulmonares.  

A resposta ao stresse também implica uma depressão do sistema imunitário. Os 

doentes com maior risco de complicações provocadas por dor cirúrgica não tratada são as 

crianças, os idosos, aqueles com patologia associada grave e os submetidos a grande 

cirurgia. Assim sendo, e resumindo o acima descrito, o controlo da dor representa uma 

mais-valia fundamental, melhorando o prognóstico clínico ao reduzir a incidência de 

complicações pós-operatórias como o enfarte do miocárdio ou isquemia, taquicárdia e 

disritmia, atraso na cicatrização das feridas operatórias, atelectasias, tromboembolias, e 

outras (Valentim, 2008). 

Ainda segundo Valentim (2008) os efeitos psicológicos da dor aguda são tão 

prejudiciais como os fisiopatológicos, embora possam ser menos óbvios. Eles interagem 

com os efeitos fisiológicos e, muitas vezes, fazem parte de um ciclo vicioso. As alterações 

psicológicas associadas com a dor aguda têm recebido menos atenção do que aquelas 

associadas à dor crónica, porém elas não são menos importantes. Uma estimulação 

nociceptiva persistente, como a que ocorre após a cirurgia, trauma ou queimadura, pode 

ter uma influência importante na função psicológica, o que, por sua vez, pode alterar a 

percepção. A dor aguda não controlada pode resultar no aumento da ansiedade, 

dificuldade em dormir, desmoralização, sentimento de desamparo, perda de controlo, 

incapacidade de raciocínios básicos e de interagir com os outros e, em situações extremas, 

em que os doentes deixam de conseguir comunicar, eles perdem efectivamente a sua 

autonomia. Nalgumas formas de dor aguda, a abordagem psicológica e ambiental 

adequada na fase aguda pode ser determinante na não-progressão da dor para uma fase 

persistente (crónica).A associação entre dor aguda e crónica está bem definida, mas 
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poucos estudos aleatórios têm abordado factores como: a etiologia, o intervalo de tempo, 

a prevenção ou a terapêutica da transição entre os dois tipos de dor. A dor crónica é 

comum após a cirurgia e representa uma importante causa de incapacidade permanente, 

muitas vezes com consequências económicas consideráveis. Essa dor tem frequentemente 

uma componente neuropática e pode aparecer precocemente no período pós-operatório. 

Há alguma evidência de que intervir precocemente com técnicas analgésicas específicas 

pode reduzir a incidência de dor crónica após a cirurgia. 

A dor pós-operatória deve ser monitorizada regularmente, tal como as náuseas e 

os outros sinais vitais, e a analgesia administrada quando se necessário. Isso é reconhecido 

por todos aqueles que desejam optimizar o efeito da dor (Coniam & Diamond, 2001). 

Todo o pessoal de saúde deve estar familiarizado com as técnicas analgésicas no 

pós-operatório, de outra forma as técnicas podem tornar-se ineficazes e perigosas. O 

paciente deve conhecer as técnicas disponíveis e fazer uma escolha informada (Coniam 

& Diamond, 2001). Segundo estes autores, entusiasmo e educação são as chaves do alívio 

da dor pós-operatória. O alívio da dor e o conforto no pós-operatório dependem do 

empenho e dedicação dos profissionais de saúde (Freitas et al., 2007). 

Existem vários factores que influenciam as necessidades analgésicas no pós-

operatório. Segundo Valentim (2008) algumas são: o local da intervenção cirúrgica: 

procedimentos torácicos ou abdominais altos estão associados com dor mais intensa; a 

idade do doente: o doente idoso necessita de doses menores; o género: o sexo feminino 

apresenta uma maior tolerância à dor; a terapêutica com analgésicos no pré-operatório, 

os antecedentes de dor mal ou dificilmente controlada; doenças associadas tais como 

hipertiroidismo, ansiedade, depressão, insuficiência renal e/ou hepática; existência de 

hábitos de toxicodependência, síndromes de abstinência, programas de desintoxicação; 

factores culturais e religiosos. 

Outros factores determinantes da dor operatória nomeados por Valentim (2008) 

são o esclarecimento e informação prestada ao doente no pré-operatório. Num estudo 

publicado em 2005 por Juan, K. no âmbito da chamada “psicoprofilaxia cirúrgica” em 

urologia visando a humanização do procedimento cirúrgico, foi desenvolvido um 

protocolo de acompanhamento pré e pós-cirúrgico em termos de informação. Observou-

se que os pacientes que não tiveram o acompanhamento no pré-operatório manifestaram 

mais dor do que os que o tiveram no pré e pós-operatório. Esse mesmo grupo apresentou 

ainda ansiedade e stresse por conta da hospitalização, característica esta, que não apareceu 

no grupo acompanhado no pré-operatório. Os resultados desta pesquisa demonstram a 
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eficácia de uma intervenção psicológica antes de um procedimento cirúrgico, 

favorecendo uma recuperação mais funcional ao paciente.  

Valentim afirma (2008) que o esclarecimento do doente deve ser feito de forma 

adequada e pode melhorar as expectativas, aumentar a tolerância à dor e conseguir uma 

colaboração efectiva nas diversas técnicas de controlo da dor; e ainda o comportamento 

dos profissionais de saúde. 

Num estudo publicado em 2004, Nave Leal e Pais Ribeiro tentaram identificar os 

factores psicossociais que influenciam a dor pós-operatória numa amostra de 93 doentes 

submetidos a cirurgia cardíaca. Os resultados mostraram que as expectativas de dor, o 

apoio, a auto-eficácia, e percepção de saúde geral, apresentam uma correlação 

significativa com a intensidade de dor (estão associados a menor dor), ao contrário da 

saúde mental e satisfação com o tratamento, que não apresentam uma correlação 

significativa. Verificou-se deste modo a relevância dos factores psicossociais na 

percepção da dor, e com base neste argumento a perspectiva de que um modelo de 

intervenção psicológico orientado para o indivíduo com dor, pode surtir efeitos benéficos, 

em termos da reabilitação de doentes submetidos a cirurgia cardíaca. 

Segundo Valentim (2008) o conceito de preemptive analgesia ou analgesia por 

preempção surgiu em 1988, tentando expressar a ideia da possibilidade de prevenir a dor 

cirúrgica tratando-a antes que surja, ou seja, antecipando a sua terapêutica. Assim, a 

preemptive analgesia não visa tanto o alívio da dor, mas sim um efeito de 

dessensibilização álgica, de modo a que surja com menor intensidade no pós-operatório. 

O objectivo é impedir os estados de hipersensibilidade que ocorrem após a agressão 

cirúrgica. 

 

2.6. Terapêuticas analgésicas não-farmacológicas 

Na perspectiva de Baptista e Branco (2012) o modelo de Melzack e Wall foi o 

primeiro a integrar na fenomenologia dolorosa as dimensões psicológica, social e cultural 

do individuo, o que levou a uma diferente abordagem da dor, dando lugar a uma série de 

intervenções terapêuticas de cariz não-médico. Na teoria do portão, segundo Baptista e 

Branco (2012) o sistema nervoso central desempenha um papel crucial, pois considera-se 

que o fenómeno doloroso é processado a um nível não só límbico como inclusive cortical, 

locais onde têm lugar as memórias de experiências dolorosas anteriores, ou fenómenos 

como a ansiedade ou a depressão. Esta perspectiva abriu caminho para novos campos 
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quer de investigação como de intervenção, tornando-as multimodais. A dor é desde aí um 

fenómeno total, e não apenas uma resposta à agressão dos tecidos.  

Actualmente a comunidade científica internacional olha para a fisiologia da dor 

de uma forma cada vez mais abrangente, o que tem permitido o desenvolvimento de uma 

panóplia de métodos de intervenção – invasivos e não-invasivos, desde os neurocirúrgicos 

aos psicológicos, para além do espectro de agentes terapêuticos farmacológicos (Bertirotti 

& Cobianchi, 2007). 

A intervenção psicológica na dor crónica tem-se mostrado eficaz e tem sido 

utilizada com sucesso, segundo Baptista e Branco (2012), citando Turk e Burwincle 

(2005), em conjunto com intervenções clássicas diversas, ou de forma isolada. O tipo de 

dor abordado inclui a dor crónica de várias etiologias, a osteoartrite, a artrite reumatóide, 

as lombalgias, a fibromialgia, a dor oncológica, mas também situações de dor aguda.  

A abordagem psicológica do tratamento da dor tem-se baseado sobretudo nos 

modelos de terapia cognitivo-comportamental (T.C.C.). Estas terapêuticas enfatizam os 

aspectos da percepção das experiências e a forma como processamos o mundo e como 

essa percepção afecta o funcionamento da pessoa, podendo com isso causar perturbação. 

A chave da intervenção é a compreensão da representação das experiencias pessoais e as 

formas de como essa compreensão se altera por referência á realidade. Por outras palavras 

e segundo Diamond e Coniam (1999) a terapia cognitiva destina-se a alterar a experiência 

da dor através da alteração das variáveis cognitivas, baseando-se no facto de que as 

cognições (atitudes, crenças e expectativas) relacionadas com certas situações podem 

influenciar as reacções emocionais e comportamentais de resposta. 

Um dos modelos de T.C.C. mais conhecidos que foi aplicado ao tratamento da dor 

foi segundo Baptista e Branco (2012) o de Turk, Meichenbaum e Genest de 1983 que 

reconhece em primeiro lugar a necessidade de reconhecer os factores que contribuem para 

o aumento ou para a diminuição da dor. Exemplo dos primeiros é o stresse emocional e 

dos segundos o relaxamento. A segunda fase do processo terapêutico será a aquisição de 

competências comportamentais e cognitivas diversas como o relaxamento, o controlo da 

atenção, e numa terceira fase, de consolidação, o doente possui capacidades, desenvolve 

actividades, recruta o seu suporte social, muda o seu estilo de vida, sofre uma 

reestruturação cognitiva.  

Um método frequentemente defendido, segundo Diamond e Coniam (1999), é a 

atenção-distracção. Os doentes são ensinados a direccionar a sua atenção para longe da 

sua experiência dolorosa, por exemplo para visões mais agradáveis ou actividades que 
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exigem muita concentração, como a resolução de problemas matemáticos. Para Ogden 

(2004) uma abordagem cognitiva do tratamento da dor envolve factores como a diversão 

da atenção (deixar de se concentrar na dor) e imagética (pensamentos positivos e 

agradáveis). 

Segundo Diamond e Coniam (1999), o relaxamento é uma técnica que faz parte 

de muitos programas de controlo psicológico da dor; segundo Ogden (2004) diminui a 

ansiedade e consequentemente reduz a dor. 

Também as técnicas de biofeedback são utilizadas no tratamento da dor. Nestas o 

doente aprende a exercer um certo controlo sobre o efeito fisiológico de medidas 

terapêuticas, através da monitorização do E.E.G. (Electroencfalograma) para aumentar a 

actividade alfa e o E.M.G. (Electromiograma) para reduzir a tensão muscular (Diamond 

e Coniam, 1999). O biofeedback tem por objectivo diminuir a ansiedade e a tensão e como 

tal diminui a dor (Ogden, 2004).  

Para Baptista e Branco (2012), tendo em conta a importante dimensão psicológica 

da dor, o psicólogo pode sugerir métodos de aliviar a dor em conjunto com o trabalho dos 

outros profissionais de saúde. 

Segundo Caseiro et al. (2011), apesar das terapêuticas farmacológicas serem 

habitualmente privilegiadas no alívio da dor, existem inúmeras terapias não 

farmacológicas que podem ser desenvolvidas pelo profissional de saúde, enfermeiro ou 

não, de forma autónoma, desde que este esteja habilitado para o fazer. Estas intervenções 

provocam alterações fisiológicas que reduzem a ansiedade, a angústia e a tensão 

muscular, o que irá atenuar a dor. São exemplos destas intervenções as técnicas de 

relaxamento, a hipnose, a representação mental de imagens, a musicoterapia e 

aromaterapia, o toque terapêutico, a T.E.N.S. (transcutaneous electrical nerve 

stimulation), a massagem e a pressão, as mobilizações activas e passivas e o ensino. 

No que toca à musicoterapia, Guétin e Touchon (2012) referem que já no fim do 

século XIX dentistas que utilizaram a música emitida por um fonógrafo, constataram uma 

diminuição da intensidade das dores, da ansiedade, das queixas dos doentes. Segundo 

estes autores, os principais mecanismos segundo os quais a música actua na dor assentam 

nos componentes sensorial, cognitivo, afectivo, comportamental e psico-social. A 

musicoterapia é pois um cuidado de saúde que tem por base a actuação nos mecanismos 

psicofisiológicos da dor (Guétin & Touchon, 2012). 
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Capítulo III: Psicologia da música e sua relação com a dor 

 

3.1. Música e o ser humano 

Apesar de todos reconhecermos a música quando a ouvimos, é um conceito difícil 

de definir. Segundo o Oxford English Dictionary a música é “a arte ou ciência que 

combina sons vocais ou instrumentais no sentido da beleza ou coerência da forma e 

expressão de emoções ” (Purves et al., 2012, p. 286). 

A música é, para Martí i Vilalta (2010), a arte de organizar o conjunto de sons 

elementares a que chamamos notas e os silêncios que há entre elas. Uma vez executada 

pelo músico, a peça musical decompõe-se em sons isolados, captados pelo ouvido e 

percebidos pelo cérebro, onde se agrupam de novo na estrutura musical inicial.  

A música tem por base estímulos sonoros periódicos que cursam com repetições 

complexas envolvendo numerosas frequências que dão lugar a uma sensação de harmonia 

quando se ouvem juntas em combinações apropriadas e dão a sensação de melodia quando 

ouvidas sequencialmente (Purves et al., 2012). 

Muszkat, Correia e Campos (2000) consideram que a música compreende toda a 

disposição de elementos sonoros em aspectos rítmicos (temporais) ou melódicos (tonais) 

segundo uma organização harmónica e tímbrica, para além de aspectos estéticos e 

culturais. 

A música acompanha a nossa vida, do nascimento às últimas horas e muitas das 

etapas fundamentais da vida. Mesmo antes de nascer, o bébé memoriza as obras musicais 

e pode reconhecê-las mesmo após um ano de vida, mesmo que não as tenha ouvido 

entretanto. A criança pequena prefere ouvir a voz da mãe cantada do que falada. O bébé 

é capaz de analisar os esquemas musicais, inexplicáveis pelas aprendizagens ulteriores. 

No outro extremo da vida, a música permanece uma actividade possível nas fases 

avançadas das doenças neurodegenerativas, enquanto outras capacidades, como as 

linguísticas, desapareceram (Bigand, 2013). Segundo a mesma fonte, mesmo nos estadios 

finais da doença de Alzheimer a música pode despertar a memória e as emoções 

associadas aos eventos a ela ligados.   

Stefani afirmou que “vivemos imersos num oceano de sons; vivemos imersos em 

sons. E em música. Por todos os lados, a toda a hora. Respiramos música sem sequer nos 

darmos conta” (Stefani, 1987, p.7). 

Kolb e Whishaw (2005) referem que a música acompanha provavelmente o Homo 

sapiens desde cedo na evolução, pois, citando Geissman (2001), assinala que na maioria 
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das 26 espécies de primatas cantores, os machos e as fêmeas cantam em duetos. Kolb e 

Whishaw (2005) afirmam que todos os primatas cantores são monogâmicos, o que sugere 

uma relação entre o canto e o comportamento sexual dos mesmos. A música para este 

autor poderá ainda desempenhar um papel no comportamento parental dos primatas. 

De facto já Darwin (1871) citado por Peretz e Lidji (2006) referia que a música 

servia para obter parceiros sexuais. Esta ideia foi retomada por Miller (2000) citado pelos 

mesmos autores, que afirmou que a criação musical e artística em geral seria uma forma 

de impressionar os possíveis parceiros sexuais para a qualidade do seu cérebro e 

consequentemente dos seus genes. Para este autor, o canto poderia ser assim uma forma 

de atrair os parceiros sexuais. Já na mitologia grega há a referência às Sirenas, mulheres 

cujo canto despertava o desejo em todos os homens, e era uma tentação que atraía os 

marinheiros para a morte. A ilha onde viviam estava cheia de ossos dos homens que elas 

tinham devorado. Ulisses tinha sido avisado do perigo, pelo que deu bocados de cera a 

todos os seus homens para que os pusessem nos ouvidos e assim não pudessem ouvir o 

Canto das Sirenas. Conta a lenda que Ulisses por ser curioso quis ouvir o seu canto, pelo 

que ordenou aos seus homens que o atassem ao mastro do navio e que não o soltassem 

enquanto estivesse ao alcance do som da ilha. Foi assim que Ulisses foi o único homem 

a ouvir o canto das Sirenas e a escapar com vida (Doggett et al., 2006). 

Tillman (2013) refere que a música e a linguagem são traços humanos universais. 

Todas as culturas produzem música e a ela são sensíveis, sendo pois a música um 

fenómeno ubiquitário na espécie humana (Koelsch & Siebel, 2005). Segundo estes 

autores, apenas os seres humanos aprendem a tocar instrumentos, e apenas os seres 

humanos tocam instrumentos de forma cooperante, em grupos. 

Mesmo sem ser um músico experimentado, toda a gente é capaz de assobiar uma 

melodia. Ao longo da história do homem, e em todas as culturas humanas, as pessoas 

praticaram e desfrutaram da música (Koelsch & Siebel, 2005). Esta capacidade parece ser 

tão antiga como o osso de urso com vários orifícios datado da época de Neanderthal: a 

primeira flauta humana. Kolb e Whishaw (2005) referem que esta flauta construída num 

osso de urso tem pelo menos 43.000 anos de idade, e a sua análise feita por musicólogos 

mostrou que nela pode tocar-se uma escala de oito notas muito parecida com as escalas 

habituais na música europeia; esta semelhança entre as escalas “de Neanderthal” e a 

contemporânea levou a especulações sobre o cérebro que construiu a referida flauta e a 

questionar acerca das aptidões do homem de Neanderthal, que se julgavam até então 

muito primitivas.  
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Tillman (2013) questiona se a música é tão antiga como a espécie humana e se é 

tão inata e universal como a linguagem. Kolb e Whishaw (2005) recorda que os cientistas 

comportamentais têm mostrado que a música, tal como a linguagem, desempenha um 

papel central na nossa vida social e emocional. Para este autor, a linguagem e a música 

são codificadas dentro dos grupos sociais, permitindo interacções sociais complexas que 

unem os membros desses grupos; a linguagem e a música são pois elementos 

fundamentais para o estudo de um dos comportamentos mais estudados pelos etologistas: 

a interacção social humana. Koelsch e Siebel (2005) afirmam que a música é um dos 

domínios sócio-cognitivos mais antigos e básicos da espécie humana. 

A linguagem oral e a música são universais entre os homens, como refere Kolb e 

Whishaw (2005); a linguagem oral segue regras estruturais básicas nas várias línguas, e 

em todas as culturas se cria e se desfruta da música. Koelsch e Siebel (2005) consideram 

que algumas capacidades musicais humanas desempenharam um papel filogenético na 

evolução da linguagem. Para estes autores, a capacidade de produzir música pelo ser 

humano revela importantes funções evolutivas tais como a comunicação, a cooperação, a 

coesão social e a coordenação grupal. 

Tillman (2013) refere que, nesse sentido, foram pesquisados traços comuns às 

diversas músicas do mundo, e os estudos parecem indicar que existem elementos musicais 

constantes nas várias culturas reflectindo capacidades perceptivas e cognitivas constantes. 

Tillman (2013) dá como exemplos deste facto as canções de embalar, a ocorrência de 

emoções ligadas à música e o movimento associado à música, isto é, a dança. É, 

nomeadamente, possível reconhecer uma canção de embalar como o sendo, mesmo que 

seja de outra cultura, ou desencadear emoções em ouvintes de outra cultura. As canções 

de embalar de todas as culturas possuem características do discurso para um bébé: 

contorno melódico simples, a utilização de repetições, uma variedade limitada de alturas; 

da mesma forma, uma música alegre reproduz a voz alegre: ritmo rápido e larga variedade 

de alturas.  

Muszkat et al. (2000) destacam que o estudo da relação música-cérebro não 

considera apenas as complexas funções neuropsicológicas envolvendo áreas corticais 

multimodais, mas também o lugar da música na arte em geral, levando ainda em conta os 

aspectos culturais e simbólicos associados à música.  

A produção musical utiliza “as funções do sentir, do processar, da integração de 

estruturas e ainda uma estética de comunicação que é, por si só, forma e conteúdo, corpo 

e espírito, mensageiro e mensagem” (Muszkat et al., 2000, p. 71). 
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3.2. Música e cérebro 

Segundo Martí i Vilalta (2010), a música, dentro do campo das neurociências, 

proporciona aspectos muito úteis para compreender o cérebro humano. Segundo Koelsch 

e Siebel (2005), a prática da música é uma tarefa altamente exigente para o cérebro 

humano, envolvendo praticamente todos os processos cognitivos que conhecemos, 

nomeadamente a percepção, a acção, a cognição, a cognição social, a emoção, a 

aprendizagem e a memória. Para estes autores, esta profusão torna a música a ferramenta 

ideal para a investigação de como funciona o cérebro humano. 

Muszkat et al. (2000) entendem por funções musicais o conjunto de actividades 

motoras e cognitivas envolvidas no processamento da música. 

Segundo Koelsch e Siebel (2005), a percepção musical envolve funções cerebrais 

complexas que permitem a análise acústica, a memória auditiva, análise acústica de 

conjunto, processamento da semântica e sintaxe musicais. Para os mesmos autores, a 

percepção musical afecta a emoção, influencia o sistema nervoso autónomo, o sistema 

imunitário e endócrino, e activa as representações motoras e pré-motoras.  

O estudo da cognição musical iniciou-se, segundo Levitin e Tirovolas (2009) no 

Séc. IV A.C., muito antes da existência da psicologia experimental, através das idéias de 

Aristoxenus, um filósofo aristotélico. Contrariamente aos Pitagóricos da época, 

Aristoxenus considerava que os intervalos musicais deveriam ser classificados pelos seus 

efeitos sobre os ouvintes, opondo-se assim a uma mera análise matemática dos mesmos. 

Pode assim estabelecer nessa altura o início do estudo da música e sua relação com a 

mente.  

Segundo Muszkat et al. (2000), na idade média, o universo era visto de forma 

unidimensional, intuitiva, espiritual, que se reflectia numa música monodimensional de 

idioma modal. O cérebro por seu turno era considerado uma massa homogénia que 

continha líquidos que se distribuíam pelos ventrículos cerebrais. Na altura da Renascença, 

inicia-se uma forma de ver o mundo mais racionalista em que essa passa a ser composto 

de vários elementos que considera o eu (“self”) e o universo que o rodeia, segundo as leis 

de Newton. Surge na arte a perspectiva na pintura e a convergência tonal e harmónica na 

música. Assim, o mundo rege-se por leis de causa-efeito sendo passível de ser medido 

nas suas várias dimensões. A música, com a sua métrica e pulso vem a marcar a época 

barroca, reflectindo o determinismo, o racionalismo e o materialismo. A música temática 

e métrica vai acompanhar a estética ocidental por mais de 500 anos. A visão dualista e 

racional dessa época defende que o cérebro é o grande centro orgânico privilegiado da 
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vida psíquica. Na visão dos localizacionistas, de que se destacaram os frenologistas do 

século XIX, o cérebro está compartimentado em várias áreas que representam as 

diferentes funções psíquicas, emoções e comportamentos humanos incluindo o amor à 

música (Muszkat et al., 2000). 

Seguiram-se muito mais tarde as primeiras experiências psicofísicas no alvorecer 

da psicologia experimental; com efeito, muitos dos primeiros estudos em psicologia 

experimental utilizaram a música; também o movimento da Gestalt teve por base muitas 

questões sobre o relacionamento entre as partes e o todo que respeitavam às relações entre 

a música e melodia (Levitin & Tirovolas, 2009). 

Segundo Levitin e Tirovolas (2009) a última década assistiu a uma exponencial 

aumento dos estudos de cognição musical. As actividades musicais habitualmente 

estudadas são a audição, a memória, a performance, a aprendizagem, a composição 

musicais, e em menor grau o movimento e a dança.  

Segundo o mesmo autor tem vindo a assistir-se a um aumento da utilização dos 

métodos de neuroimagem para compreender as relações entre cérebro e música. Outro 

tema que tem sido debatido ao longo da última década tem sido as origens da música e 

sua conexão com a linguagem, quer evolutiva quer funcionalmente. 

Nos estudos cognitivos da linguagem, habilidade matemática, ou a percepção 

visual, raramente se encontra uma definição da capacidade a ser estudada, mas no caso 

da música torna-se mais fácil apresentar uma definição. Aqueles que estudam a percepção 

musical, muitas vezes contam com a teoria de Leonard Meyer, que definiu a música como 

uma forma de comunicação emocional, ou com a definição do compositor Edgar Varèse, 

que definiu a música como "som organizado” (Levitin & Tirovolas, 2009). 

As notas musicais, segundo Martí i Vilalta (2010), tal como o ar em movimento, 

estimulam o ouvido tal como qualquer outro som. Segundo Kolb e Whishaw (2005) as 

frequências audíveis pelo ouvido humano situam-se num intervalo entre 20e 20.000 Hertz 

(Hz) sendo o Hertz a unidade de frequência, isto é, do número de ciclos por segundo. As 

ondas sonoras com frequências baixas são percepcionadas como tons graves ou notas 

“baixas” e as ondas sonoras de alta frequência são ouvidas como sendo notas “agudas” 

ou “altas”. 

O intervalo de frequências utilizadas por cada espécie animal para comunicar 

varia consideravelmente, sendo um intervalo apertado no caso dos sapos e pássaros, e 

mais extenso no caso dos cães, baleias e do homem. Algumas espécies utilizam 

frequências muito elevadas para comunicar, os morcegos por excelência, e outras 
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espécies usam frequências muito baixas, como no caso dos peixes (Kolb & Whishaw, 

2005).Segundo o mesmo autor, os golfinhos e as baleias utilizam as frequências baixas 

para comunicar a grandes distâncias, enquanto as altas servem para evitarem obstáculos 

aquando das rápidas deslocações, o que constitui a base do sonar. A intensidade do som, 

por outro lado, mede-se em Decibéis (db), sendo por convenção que 0 db é o limite 

inferior da percepção do som pelo ouvido humano.  

Os sons com uma frequência única são chamados tons “puros”, mas a maioria dos 

sons resultam de uma mistura de frequências pelo que se denominam de tons 

“complexos”. Quando os tons “complexos” são formados de frequências aperiódicas ou 

aleatórias, ao som chama-se ruído (Kolb & Whishaw, 2005). 

O aparelho auditivo humano têm a capacidade de converter as propriedades físicas 

das ondas sonoras em informação electroquímica que vai ser interpretada pelo sistema 

nervoso. O cérebro interpreta os sons de forma a obter informação sobre o meio ambiente 

(Kolb & Whishaw, 2005). Um dos aspectos do som musical percebido é a altura, que tem 

a ver com a amplitude das ondas sonoras musicais, medida em decibéis como já referido 

anteriormente; outra característica do som musical é o tom, que corresponde a uma dada 

frequência da onda sonora; por exemplo, para a nota Dó, a frequência é de 264 Hertz 

(Hz). O lobo temporal direito tem uma capacidade única de reconhecer as frequências, 

isto é, os tons, a partir das mensagens sonoras, sejam elas discurso verbal ou música. No 

discurso verbal, o tom contribui para o reconhecimento melódico da voz, a que se chama 

prosódia (Kolb & Whishaw, 2005). Uma última característica do som importante para o 

cérebro é a qualidade do som, que permite distinguir sons com a mesma altura e tom, 

como sendo de um violino ou de um trombone.  

O ouvido capta as ondas sonoras do meio ambiente e converte-as em energia 

electroquímica, e aí começa uma longa viagem até ao córtex auditivo. O sistema auditivo 

está preparado para captar as propriedades fundamentais das ondas sonoras: frequência, 

amplitude e complexidade. O cérebro humano reservou zonas corticais ao nível do lobo 

temporal para descodificar estas características, o que permite a existência da linguagem 

e da música (Kolb & Whishaw, 2005);  

O ouvido é, segundo Kolb e Whishaw (2005) uma obra-prima em três actos: o 

ouvido externo, médio e interno. O primeiro, com a sua forma afunilada, tem a função de 

amplificar as ondas sonoras e direccioná-las em direcção ao tímpano. No ouvido médio 

encontram-se os ossículos bigorna, martelo e estribo, que constituem uma cadeia que liga 

o tímpano à janela oval, para dentro da qual se situa o ouvido interno. Ao nível deste 
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situam-se as células receptoras que constituem o chamado órgão de Corti. As vibrações 

sonoras são assim transmitidas a partir do exterior até às células receptoras, porque essa 

energia mecânica provoca alterações de pressão no líquido de natureza linfática que as 

banha, estimulando os seus cílios. É essa estimulação que desencadeia potenciais de acção 

que desencadeiam uma resposta neuronal que irá terminar no córtex cerebral. As células 

receptoras dispõem-se ao longo da chamada membrana basilar; os diferentes grupos são 

estimulados de acordo com os movimentos do líquido, que por sua vez depende das 

frequências sonoras.  

As células receptoras do órgão de Corti fazem sinapse com as células bipolares, 

cujos axónios constituem o nervo auditivo (Kolb & Whishaw, 2005). Segundo Martí i 

Vilalta (2010), os estímulos captados por cada ouvido vão para os dois hemisférios 

cerebrais, sendo as projecções contralaterais ou cruzadas mais abundantes que as 

ipsilaterais. Assim, e segundo Kolb e Whishaw (2005) os axónios dos nervos auditivos 

entram no tronco cerebral ao nível do bulbo, e fazem sinapse com os núcleos cocleares. 

Estes por sua vez fazem sinapse com núcleos vizinhos, a Oliva superior e o corpo 

trapezóide. O núcleo coclear e o corpo trapezóide enviam projecções para os tubérculos 

quadrigémios inferiores ao nível do mesencéfalo. Daí partem duas vias distintas, em 

direcção ao tálamo, mais precisamente para o corpo geniculado interno ou medial, sendo 

uma ventral, para o córtex auditivo primário (área A1) e a outra dorsal, para as áreas 

adjacentes à área A1. A existência destas duas vias destina-se a integrar som e movimento 

de um mesmo objecto; esta vantagem é máxima nos cegos, se bem que existe em todos 

nós.  

Segundo Koelsch e Siebel (2005) existe um pré-processamento dos sinais 

auditivos até ao nível das olivas superiores e tubérculos quadrigémios inferiores, ligados 

de imediato ao tubérculos quadrigémios superiores e aos tálamos, permitindo detectar 

sinais sonoros de perigo o mais rapidamente possível. A partir do tálamo a informação 

segue para o cortex auditivo primário. Ainda segundo o mesmo autor, o tálamo liga-se 

directamente à amígdala e ao cortex orbito frontal medial, estruturas implicadas na 

emoção e no controlo do comportamento.  

No córtex temporal encontram-se a área de Heschl, o córtex auditivo primário, e 

as áreas auditivas secundárias (Kolb & Whishaw, 2005); em quase todos os indivíduos 

dextros a área de Heschl é maior do lado direito; do lado esquerdo é menor, em detrimento 

da área de Wernicke, área da compreensão verbal do discurso. A área de Heschl direita 

tem um papel fundamental na compreensão musical.  
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O córtex auditivo é pois assimétrico. O mesmo se passa em 70% dos canhotos, o 

que significa que a lateralização do discurso é independente da preferência manual. A 

linguagem é lateralizada nos seus vários aspectos, não só o discurso verbal oral mas 

também a leitura e a escrita o são, tendo o hemisfério direito várias contribuições para 

estas funções, embora estejam a cargo fundamentalmente do hemisfério esquerdo. 

Conclui-se pois que no cérebro, e segundo Martí i Vilalta (2010), a capacidade de 

percepção musical é maior no hemisfério direito do que no esquerdo, ocorrendo o inverso 

na linguagem oral, cuja percepção depende fundamentalmente do hemisfério cerebral 

esquerdo. 

Na área de Heschl existe uma representação “tonotópica”, isto é, existem fibras 

nervosas específicas para cada frequência; essa tonotopia existe desde a cóclea, ao nível 

das células ciliadas do órgão de Corti, pois existem grupos de células para cada uma das 

frequências, passando pelos núcleos cocleares, até ao córtex auditivo; neste, a sua zona 

mais anterior corresponde à percepção das frequências menos elevadas, da ordem dos 

500Hz, enquanto nas zonas mais posteriores encontram-se os neurónios que “ouvem” as 

frequências mais elevadas, da ordem dos 16.000 Hz (Kolb & Whishaw, 2005; Bendor & 

Wang, 2005; Lauter et al., citados por Muszkat et al., 2000). 

Esta tonotopia é também reproduzida nos implantes cocleares que possuem 

microfones para as diferentes frequências que por sua vez se ligam por microfios aos 

diferentes grupos de células ciliadas (Kolb & Whishaw, 2005). 

O córtex auditivo secundário e outras áreas associadas à da audição, permitem 

processar aspectos mais complexos da audição musical, como o ritmo, a harmonia, a 

melodia (Martí i Vilalta, 2010). 

Os lobos temporais são assim fundamentais na audição, o que já tinha sido 

sugerido por vários estudos feitos com animais. Peter Winterand Hans Funkenstein 

(1971) citados por Kolb e Whishaw (2005) perceberam que neurónios do córtex temporal 

de esquilos respondiam a vocalizações de membros da sua espécie. Mais recentemente, 

Joseph Rauschecker et al. (1995) citado por Kolb e Whishaw (2005) descobriram que 

neurónios das áreas auditivas secundárias dos macacos Rhesus respondiam mais a 

misturas de sons do que a sons puros. Outros autores descobriram que a lobectomia 

temporal acarreta a perda da capacidade de discriminar as vocalizações feitas por 

membros da mesma espécie (Heffner & Heffner, 1990, citados por Kolb e Whishaw, 

2005). Nos macacos a lesão temporal esquerda é mais grave do que a direita no que toca 
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à compreensão da linguagem vocal, pelo que parece que também existe uma assimetria 

cerebral na audição das informações sonoras complexas, em espécies não humanas. 

Os sons, e por conseguinte a música, são pois percebidos, e tornam-se conscientes, 

nas regiões temporais do cérebro; no entanto, sendo esta a primeira zona do cérebro 

envolvida na percepção musical, não pode considerar-se o centro da mesma, já que todo 

o cérebro está envolvido na percepção musical (Martí i Vilalta, 2010). 

Martí i Vilalta (2010) refere que a audição é bineural ou dicótica, na presença de 

dois ouvidos, tal como a visão é binocular; o cérebro combina a informação acústica de 

ambos ou ouvidos, com conexões interneuronais desde o nível mais inferior do 

processamento auditivo, isto é, ao nível do tronco cerebral, até ao nível dos lobos 

temporais. 

Segundo Kolb e Whishaw (2005), música e a linguagem diferem das outras 

informações auditivas porque contêm significados complexos e evocam emoções 

igualmente complexas; o cérebro desenvolveu mecanismos de descodificar essas 

mensagens complexas, que se situam ao nível dos lobos temporais direito e esquerdo, 

respectivamente. Ninguém sabe se a estas funções complementares, a linguagem e a 

música, evoluíram de forma paralela no cérebro dos hominídeos, mas é possível que sim. 

No homem actual, essas competências estão altamente desenvolvidas. Existem mais de 

4000 línguas em todo o mundo (Kolb & Whishaw, 2005), que têm aspectos estruturais 

comuns, o que sugere que a linguagem humana tem uma base genética. 

A descoberta de Broca em 1861 da localização das funções da linguagem numa 

zona circunscrita do cérebro a que se deu o nome de área de Broca na base da 3ª 

circunvolução frontal permitiu o nascimento de uma nova ciência: a Neuropsicologia 

(Lechevalier, 2003). Paul Broca descreveu nesse ano o caso de um doente que perdera 

inteiramente a capacidade para falar com excepção da pronunciação da palavra “tan”. O 

doente faleceu posteriormente, e Broca examinou o seu cérebro, tendo identificado uma 

lesão frontal esquerda (Kolb & Whishaw, 2005). A descoberta de Broca foi importante 

porque deu início à ideia de que os hemisférios cerebrais provavelmente teriam funções 

diferentes. 

A Afasia é a alteração ou perda da linguagem provocada por uma lesão cerebral; 

a linguagem implica a expressão verbal falada ou escrita e a compreensão verbal falada 

ou escrita. Segundo a área cerebral lesada altera-se uma ou outra função linguística. 

Assim, se a lesão é frontal inferior esquerda produz-se uma alteração da expressão verbal 

a que se chama afasia motora ou de Broca, descrita por aquele em 1862; neste tipo de 
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afasia o doente não consegue falar apesar de a compreensão estar mantida (Kolb & 

Whishaw, 2005). Se a lesão é temporal superior ou parietal inferior esquerda, 

desencadeia-se uma perturbação da compreensão da linguagem falada: é a Afasia de 

compreensão ou de Wernicke, descrita por ele em 1873 (Martí i Vilalta, 2010). Estes 

doentes falam fluentemente, mas a sua linguagem é confusa e faz pouco sentido, como se 

não soubessem o que querem dizer. Mais tarde veio a perceber-se que as mensagens são 

enviadas para a área de Broca a partir da área de Wernicke através do feixe arqueado ou 

arcuate fasciculus, que une as duas regiões (Kolb & Whishaw, 2005).  

Martí i Vilalta (2010) refere que qualquer doença degenerativa dos neurónios 

cerebrais podem cursar com alterações da linguagem, expressões essas que podem ser as 

mais diversas. Entre elas está a doença de Alzheimer que pode cursar com uma afasia 

progressiva primária devido à atrofia de numerosas áreas corticais.  

Segundo Kolb & Whishaw (2005) foi o neurocirurgião Penfield que nos anos 30 

do século XX permitiu o mapeamento cortical das áreas da linguagem do hemisfério 

esquerdo de forma clara e precisa. Penfield estudou estas áreas ao estimular o córtex 

durante cirurgia cerebral com o doente acordado, para o tratamento cirúrgico da epilepsia. 

Quando ele estimulava o córtex auditivo, os doentes referiam a audição de vários sons, 

como uma campainha de uma porta, um ruido do tipo zumbido ou o som do chilrear de 

pássaros. Penfield despertou pois alucinações auditivas complexas por procedimentos 

neurocirúrgicos (Muszkat et al., 2000); Penfield também verificou que a estimulação do 

córtex auditivo primário (área A1) desencadeava a audição de sons mais ou menos puros, 

como tons simples ou apitos, enquanto a estimulação das áreas adjacentes, isto é, 

secundárias, desencadeava um sentimento de familiaridade com o som, como o som de 

uma bola de cricket, por exemplo (Kolb & Whishaw, 2005). Para além das áreas auditivas 

Penfield conseguiu mapear as áreas da linguagem ao nível do hemisfério cerebral 

esquerdo, já descritas por Broca e Wernicke, confirmando as observações destes 

investigadores, e ainda as áreas a que chamou áreas suplementares da linguagem, de entre 

elas a área motora suplementar da face, língua e laringe. Quando estimuladas com 

diferentes correntes eléctricas, estas áreas podiam provocar distúrbios da linguagem, ou 

ao contrário estimular vários tipos de vocalizações automáticas. 

As técnicas empregues por Penfield foram reproduzidas por vários autores para o 

mapeamento cerebral do processamento musical, com resultados por vezes 

contraditórios, como foi o caso de Creutzfeld e Ojemann (1989). Estes autores 

submeteram doentes operados por epilepsia do lobo temporal a vários tipos de melodias, 
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nomeadamente música clássica, música folclórica e som de bateria, e, verificaram que os 

primeiros dois tipos de estímulo musical diminuíram a actividade neuronal temporal, mais 

do que o som da bateria isolada, mas, ao contrário do que se passou com estímulos de 

natureza verbal, não verificaram uma localização preferencial entre as várias 

circunvoluções temporais ou uma diferença significativa entre os lobos temporais 

esquerdo e direito. 

A descoberta das áreas da linguagem no Século XIX e confirmadas mais tarde por 

Penfield e outros vieram levantar a seguinte questão: se a música é uma forma de 

linguagem, será que música e linguagem verbal, falada ou escrita, têm elementos 

anatómicos comuns? (Martí i Vilalta, 2010) 

Autores como Pinker (1998) consideram que a música explora circuitos cerebrais 

que evoluíram para a linguagem falada; a linguagem seria fruto da adaptação evolutiva, 

e a música o “subproduto” dessa evolução. 

A linguagem verbal e a música são duas formas de comunicação. Em ambas se 

podem distinguir dois elementos comuns: a sintaxe e a prosódia. A sintaxe é, na 

linguagem, a selecção das palavras para expressar conceitos e, na música, e estrutura de 

uma peça. A prosódia é a melodia da linguagem falada, a entoação das palavras, na 

música é a acentuação, o tom, o ênfase e tudo o que implique um componente emocional 

(Martí i Vilalta, 2010). 

A amusia é uma alteração neurológica que provoca incapacidade para reconhecer 

e compreender a música, ou para produzi-la, sendo normal a audição e restantes funções 

sensoriais, verbais, intelectuais e mnésicas (Martí i Vilalta, 2010) 

Desde há muito que se observaram doentes com afasia sem alterações das suas 

capacidades musicais, e vice-versa, o que tornou claro que a afasia e a amusia não são da 

mesma natureza, e que as lesões responsáveis por elas não se situam nos mesmos lugares 

do cérebro (Bencivelli, 2011). 

A música e a linguagem estão localizadas em diferentes áreas cerebrais, se bem 

que é a totalidade das mesmas que nos permite processar, realizar e entender ambas as 

funções. Segundo Kolb e Whishaw (2005) vários estudos clínicos em doentes com lesões 

cerebrais têm sugerido que o processamento cerebral da música dá-se preferencialmente 

ao nível do hemisfério direito, da mesma forma que o processamento da linguagem se faz 

sobretudo ao nível do hemisfério esquerdo.  

A elaboração e a compreensão da linguagem falada processa-se electivamente no 

hemisfério cerebral esquerdo na maioria das pessoas dextras e na maioria dos surdos. A 
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música de uma forma geral integra-se no hemisfério direito, ainda que não exista um 

substracto anatómico tão claro como no caso da linguagem (Martí i Vilalta, 2010).  

Numa perspectiva neuropsicológica, as áreas encefálicas responsáveis pelos 

processos musicais são distintas e funcionalmente independentes das implicadas no 

processamento da linguagem (fala, leitura e escrita). Estudos realizados com pessoas que 

sofreram uma lesão cerebral sugeriram que a perda das funções verbais (afasias) não 

acompanha inevitavelmente uma perda das funções musicais (amusias). A presença de 

uma afasia sem amusia e a de uma amusia na ausência de afasia apontam para uma 

independência funcional dos processamentos neuropsicológicos subjacentes às redes de 

comunicação verbal e musical a que correspondem diferentes estruturas neurobiológicas 

(Muszkat et al., 2000). 

Assim, em doentes com lesões do hemisfério cerebral esquerdo, a existência da 

afasia, isto é, perturbações da linguagem falada, não significa obrigatoriamente a 

existência de perturbações da resposta musical, ou amusia. A dissociação entre afasia e 

amusia é flagrante quando se analisam as manifestações neurológicas de grandes músicos 

vítimas de lesões cerebrais localizadas (Muszkat et al., 2000). Prova dessa dissociação é 

a existência de brilhantes músicos afásicos, como Maurice Ravel (Martí i Vilalta, 2010). 

Conforme referido por estes autores, Ravel começou a sofrer aos 52 anos de uma doença 

neurológica, provável acidente vascular cerebral (A.V.C.) do hemisfério cerebral 

esquerdo, que levou a alterações de comportamento e memória que evoluiu com afasia e 

agrafia. Muitas das capacidades musicais de Ravel ficaram preservadas. Conseguia 

reconhecer melodias, reconhecer pequenos erros em melodias que ouvia, e ainda orientar 

a afinação dos pianos. A sua percepção musical tinha então ficado praticamente intacta. 

No ano seguinte acabou de compor a sua obra mais conhecida: o “Bolero”. Três anos 

depois, compôs o “Concerto para a mão esquerda”, a pedido do pianista austríaco 

Wittgenstein, curiosamente idealizado pelo hemisfério direito, não-lesado, de Ravel 

(Martí i Vilalta, 2010).  

Segundo Muszkat et al. (2000), o compositor soviético Shebalin (1902-1963), 

depois de ter sofrido dois acidentes vasculares cerebrais na região irrigada pela cerebral 

média esquerda, teve como sequela uma afasia grave, e no entanto manteve as suas 

capacidades de compositor. Também o francês Jean Langlais (1907-1991), organista e 

compositor, depois de sofrer uma hemorragia temporoparietal esquerda, ficou afásico, 

aléxico e agráfico, tendo preservado a sua habilidade para a composição, improvisação e 

leitura das notas musicais. 
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Têm sido descritos casos de músicos profissionais afectados por Afasia de 

Wernicke, que se caracteriza por uma perturbação da compreensão com parafasias, por 

lesão do hemisfério esquerdo, tendo estes músicos podido continuar as suas carreiras de 

compositor, de maestro, de pianista ou de organista. Todos estes pacientes perderam a 

capacidade de ler um texto verbal, mas conservaram a faculdade de ler normalmente 

música. Nesses doentes o hemisfério cerebral direito estava intacto, apoiando o velho 

dogma de que o hemisfério direito seria o hemisfério “musical”.  

De facto parece ser o córtex temporal direito o responsável pela discriminação dos 

tons musicais. Vários doentes submetidos a lobectomias temporais direitas perdem a 

capacidade de distinguir as notas musicais, como espelhado no trabalho de Liégeois-

Chauvel, Peretz, Babai, Laguitton, & Chauvel (1998) sobre as alterações das funções 

musicais em pessoas submetidas a remoção cirurgica do lobo temporal. 

Parece ainda que o lobo temporal direito consegue extrair o tom do som, seja ele 

verbal ou não verbal, o que permite perceber o “tom” em que se fala, ou entoação, que os 

neuropsicólogos designam por prosódia.  

Por seu turno o hemisfério cerebral esquerdo é especializado no processamento 

dos sons verbais, isto é, sílabas e palavras. Em 1964 Kimura já tinha realizado 

experiências, utilizando estímulos melódicos auditivos dicóticos, cujos resultados 

indicaram a supremacia do hemisfério direito para o processamento musical. 

Segundo Bencivelli (2011), há aparentemente dois módulos para a compreensão 

da música: um para os tons e um para os ritmos, o primeiro no hemisfério direito e o 

segundo no hemisfério esquerdo. 

Segundo Platel et al. (1997), Wada e Rasmussen realizaram uma experiência na 

qual injectaram amital sódico na carótida de vários participantes causando 

temporariamente a inactividade de um hemisfério cerebral tendo verificado que alguns 

indivíduos apresentam nalguns casos, a dificuldade para cantar, apesar de manterem a 

fala preservada.   

No entanto, trabalhos de Papcun, Krashen, Terbeek, Remington, e Harshman 

(1974) permitiram concluir que a percepção de mensagens em código Morse é mais rápida 

por parte do hemisfério cerebral esquerdo, o que está de acordo com a convicção de que 

o ritmo musical é também descodificado preferencialmente à esquerda. Parece pois que 

o hemisfério esquerdo é especializado no aspecto temporal dos sons – ritmo – enquanto 

o hemisfério direito é o melhor no que toca a análise dos tons – melodia. Assim, apesar 

dos inúmeros relatos, de entre eles o de Bever e Chiarello (1974), que referem que a 
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música é uma actividade sobretudo do hemisfério direito, e a linguagem do esquerdo, esta 

será uma exagerada simplificação, pois a análise da música resulta da análise de variados 

atributos da música, de entre eles o tom, o ritmo, o timbre, o andamento, a metronomia, 

etc… 

No entanto há estudos que levam a supor que existem zonas cerebrais comuns à 

linguagem oral e à música, como o estudo de Patel, Iversen, Wassenaar, & Hagoort 

(2008), em que se comparou o reconhecimento musical de melodias entre indivíduos 

afásicos e grupo-controlo, e verificou-se que os afásicos apresentavam dificuldades que 

os não-afásicos não mostraram. Segundo estes autores estes dados apontam para que haja 

sobreposição entre o processamento das sintaxes linguística e musical. 

É sabido que a audição, a execução e a composição musical envolvem regiões em 

todo o cérebro, bilateralmente, e no córtex, no neocórtex, no paleo e neocerebelo (Peretz 

& Zatorre, 2003). Fenómenos de lateralização existem, no entanto. Por exemplo, a 

magnetoencefalografia (M.E.G.) revelou que as respostas a desvios de letras de músicas 

conhecidas são mais frequentes no hemisfério esquerdo, enquanto a percepção de 

alterações de notas esperadas são sobretudo registadas pelo hemisfério direito (Yasui, 

Kaga, & Sakai, 2007). Alguns autores como Ohnishi, Matsuda, e Asada (2001) referem 

que a aprendizagem musical provoca um desvio esquerdo do processamento musical, 

especialmente quando se nomeiam os processos musicais (nomear intervalos musicais, 

cordas, etc…). Também existe assimetria na capacidade das regiões mesiais temporais na 

memorização de melodias: quando se trata da memorização de melodias com forte 

componente tonal, a lesão mesial temporal direita é mais grave do que a esquerda (Wilson 

& Sailing, 2008).  

As técnicas de neuroimagiologia funcional, quer ressonância magnética funcional 

(Lechevalier, 2003), quer a Tomografia de Emissão de Positrões (T.E.P) (Kolb & 

Whishaw, 2005) têm permitido uma melhor compreensão da implicação das diferentes 

estruturas nas várias funções linguísticas, e também na percepção, compreensão e 

execução musical. Para Muszkat et al. (2000) o interesse crescente nas pesquisas da 

relação entre música e cérebro, é em grande parte reflexo da introdução recente de novas 

técnicas de neuroimagem, como a T.E.P. e a ressonância magnética funcional (R.M.F.), 

que permitem “visualizar” as mudanças funcionais e topográficas da actividade cerebral 

durante a realização de funções mentais complexas. 

A T.E.P. permite avaliar a actividade metabólica em regiões do cérebro, através 

da introdução na corrente sanguínea de moléculas marcadas radioactivamente, que vão 
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ser incorporadas pelas células aquando do consumo de energia. O isótopo radioactivo 

pode ser por exemplo o Oxigénio 15, muito instável, e que é rapidamente eliminado do 

corpo. O consumo local de energia é proporcional à actividade neuronal, e resulta da 

colisão de positrões com electrões, daí resultando a libertação de fotões. A libertação 

desses fotões é detectada por uma câmara que permite ter uma imagem do mapa 

metabólico cerebral (Kolb & Whishaw, 2005).  

Estudos efectuados com o recurso à T.E.P. (Zatorre et al.,1995, citado por Kolb 

& Whishaw, 2005), permitiram verificar que a audição de estímulos sonoros simples 

activam a área A1, enquanto uma tarefa auditiva mais complexa como a audição das 

sílabas de um discurso, é analisada nas áreas auditivas secundárias.  

Mais tarde os mesmos autores (Zatorre et al., 1994, citado por Kolb & Whishaw, 

2005) efectuaram estudos de T.E.P. para avaliar o processamento cerebral da música, e 

verificaram que na percepção de melodias é activada uma região à frente do gyrus de 

Heschl mas com uma clara predominância ao nível do hemisfério cerebral direito, sendo 

a activação mínima à esquerda. Estudos anteriores já tinham demonstrado que a 

percepção das relações tonais e de intervalos, em oposição à estrutura musical de 

conjunto, utilizava redes na região temporal direita, pré-frontal dorsolateral esquerda e 

frontal inferior direita (Liégeois-Chauvel et al., 1998). 

Noutro estudo, em 1994, Zatorre, Evans e McConnell pediram aos sujeitos para 

ouvirem as mesmas melodias e dizer se a segunda nota musical era mais alta ou mais 

baixa que a primeira, isto é, solicitaram uma tarefa requerendo a memória de curta 

duração. Verificou-se que existia uma activação metabólica de regiões frontais direitas, 

atestando um papel dos lobos frontais na memória melódica, tal como aparece em tarefas 

envolvendo a memória verbal de curta duração. 

Estudos de neuroimagem pareceram demonstrar uma hierarquia no 

processamento tonal; Os tons fixos e os ruidos são processados no Gyrus de Heschl 

bilateralmente, como assinalaram Patterson, Uppenkamp, Johnsrude, e Griffiths (2002); 

regiões posteriores da área auditiva secundária processam a altura dos tons, e regiões 

anteriores processam o cromatismo dos mesmos (Warren, Uppenkamp, Patterson, 

Griffiths, 2003); Intervalos e melodia activam o gyrus temporal superior e o planum 

polare (Patterson et al. 2002). 

Estudos efectuados com R.M.N. funcional, como o de Koelsch et al. (2002), com 

o sugestivo nome de “Bach Speaks”, revelaram, por outro lado, que vários estímulos 

musicais são processados ao nível das áreas de Broca e Wernicke, área de Heschl, áreas 
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insulares e outras que eram atribuídas ao domínio específico da linguagem, o que sugere 

que existirão redes cerebrais comuns ao processamento da linguagem e da música. 

A informação musical, ao chegar ao cérebro, vai activar os lobos temporais, mas 

logo de seguida são activadas regiões cerebrais diversas, próximas e distantes, de forma 

que a música é, ao nível cerebral, mais do que uma informação sonora; zonas envolvidas 

nas emoções, na memória, na aprendizagem, são envolvidas, de forma que todo o cérebro 

é encarregado da percepção musical (Martí i Vilalta, 2010).   

Estudos baseados na técnica de ressonância magnética funcional (R.M.N. 

funcional) revelaram que as tonalidades maiores e menores recrutam o gyrus frontal 

inferior bilateral, o tálamo interno e o cortex cingulado dorsal (Mizuno & Sugishita, 

2007). Os acordes menores, em comparação com os acordes maiores, mostram uma 

activação selectiva na amígdala, córtex retrosplénico, tronco cerebral e cerebelo 

(Pallesen, et al., 2006). 

Em relação ao significado emocional dos tons, Koelsch e Siebel (2005) referem 

registos electrofisiológicos respeitantes a altura do tom, cromatismo, timbre, intensidade 

e “dureza”, com latência até 100 ms, não se percebendo onde no cortex temporal esta 

análises se processa. Este autor lembra que um simples tom pode veicular informação ao 

ponto de ser classificado como “claro”, “duro” ou “maçador”. 

Koelsch e Siebel (2005) assinala que o agrupamento dos eventos sonoros segue 

os princípios da Gestalt como a similaridade, proximidade e continuidade. No dia-a-dia, 

refere, estas operações são importantes não só na percepção musical como também, por 

exemplo, separar a voz de um orador durante a conversação dos outros sons existentes no 

ambiente. 

Todos os tipos de música mostram uma organização de elementos 

perceptivamente discretos, como os tons, intervalos e acordes, em sequências que se 

estruturam segundo regras de sintaxe (Koelsch & Siebel, 2005). O processamento 

cerebral dessa sintaxe musical parece ser essencialmente automático: a tradução 

electrofisiológica destes fenómenos observa-se de uma forma passiva, isto é, no decorrer 

de outras actividades como sendo durante um vídeo-jogo ou a leitura de um livro.    

A aquisição natural das regras da cultura musical do próprio tem como 

consequência um reconhecimento automático e eficiente dessa música. Nan, Knosche, 

Zysset e Friederici (2008) analisaram as diferenças na activação neuronal pela música 

nativa e não nativa. Eles descobriram que a música nativa envolve o córtex pré-frontal 

ventro-medial, uma área conhecida por ser activada quando um indivíduo processa uma 
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informação familiar. A música não nativa activava regiões mais posteriores ao nível do 

lobo temporal. 

A produção e percepção rítmica estimulam regiões do cerebelo e gânglios basais  

(Ivry & Keele, 1989), bem como diversas áreas motoras, tais como o cortex pré-motor e 

a área motora suplementar (Halsband, Ito,Tanji, & Freund, 1993). De facto existe uma 

associação entre música e movimento, nomeadamente na dança, ao longo da história e 

em todas as culturas, associação essa que para além de comportamental é também 

neuronal (Levitin & Tirovolas, 2009). 

 Segundo Koelsch e Siebel (2005) a audição musical também é acompanhada de 

actividade por parte da substância reticular, especialmente, por exemplo, em ocasiões de 

libertação de energia durante excitação e alegria, sendo possível que existam conexões 

entre a substância reticular e as zonas auditivas do tronco cerebral, e mesmo com o córtex 

auditivo. Isso explicaria os efeitos condicionantes da substancia reticular no 

processamento da informação acústica. 

 A descoberta dos neurónios-espelho por Rizzolatti, Fadiga, Gallese, e Fogassi 

(1996) e a evidência da sua existência ao nível da área de Broca veio sugerir uma nova 

teoria da percepção linguística, podendo aplicar-se à música e à dança.  

 O movimento voluntário dos membros com a música, o que caracteriza a dança, 

activa o precuneus, uma região do lobo parietal (Brown & Parsons, 2008). Mesmo quando 

perfeitamente imóveis, os ouvintes em estudos de R.M.N. funcional mostram activação 

nas regiões do cérebro que normalmente orquestram os movimentos que acompanham a 

música, incluindo o cerebelo, gânglios basais, e áreas motoras corticais (Levitin, 2008). 

Este movimento envolve activação do corpo geniculado interno do tálamo, que faz relais 

com vias auditivas, ao nível subcortical, o que torna esta via “inconsciente” do ponto de 

vista biológico e comportamental (Brown & Parsons, 2008). Outros estudos que atestam 

a relação entre música e movimento são os que avaliam a percepção visual das 

performances musicais. Mesmo sem som, isto é, sem ouvir música, são desencadeadas 

no espectador uma série de reacções que suportam a relação entre música e movimento 

(Levitin & Tirovolas, 2009). 

A prática ou a audição musical activam simultaneamente e de forma coordenada 

numerosas áreas do cérebro; esta “sinfonia cerebral” como lhe chama Bigand (2013) 

poderá beneficiar várias competências cognitivas não-musicais, o que explicaria porque 

a música tem efeitos benéficos no desenvolvimento intelectual da criança, porque a 
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música atrasa o envelhecimento cognitivo e melhora a memória, e porque possui 

numerosos efeitos terapêuticos. 

Na perspectiva de Bigand (2013) a música toca as profundezas do nosso cérebro, 

coordenando a actividade de numerosos circuitos corticais e subcorticais, que estão 

associados a experiências cognitivas e afectivas envolvendo a memória. Segundo este 

autor, a música está pois “no coração” do homem, não se limitando a ser uma 

extraordinária maneira de exprimir sentimentos. Este autor cita o chefe de orquestra suíço 

Ernest Ansermet que em 1963 afirmou que a música é “uma expressão estética da ética 

humana”. Nesta medida ela contribui para o desenvolvimento emocional, cognitivo e 

espiritual do homem. 

 

3.3. Síndromes Musicais 

Muitos distúrbios das funções musicais cerebrais podem ocorrer após uma lesão 

cerebral (Peretz, Champod & Hyde, 2003). Segundo Levitin (1999) as Amusias são o 

conjunto de distúrbios da percepção musical, produção, memória musical, das habilidades 

simbólicas de manipulação da música, como a leitura ou a execução. Segundo este autor, 

a etiologia destes défices é mal compreendida, mas parece que eles podem resultar de 

lesões cerebrais adquiridas ou alguma combinação de fatores genéticos e ambientais.  

Apesar do termo “amusia” ter sido empregue pela primeira vez há mais de um 

século (Edgren, 1895, citado por Levitin, 1999), as várias amusias ainda não foram 

sistematicamente documentadas ou classificadas (Levitin, 1999). 

Benton (citado por Pires, 2009) em 1977 distinguiu vários tipos de Amusias: as 

Amusias vocais, instrumentais, a Agrafia musical, a Amnésia musical, a Alexia musical, 

as disfunções na sensação de ritmo, e a Amusia de recepção. 

A Amusia Congénita distingue-se das demais uma vez que, ao contrário das 

outras, não resulta de lesão cerebral adquirida, mas tem por causa um défice congénito da 

percepção e/ou produção melódicas não explicada por défice auditivo, défice intelectual 

ou falta de exposição aos estímulos musicais (Peretz, 2013). Parece que esses indivíduos 

nascem sem o core de aptidão musical que parece comum à maioria das pessoas que, 

enquanto a uns permite “fazer” música, aos outros permite ouvir música, dançar ou cantar 

(Peretz, 2013). 

Segundo Creutzfeldt e Ojemann (1989), a análise de doentes com lesões do lobo 

temporal tem sido muito útil no estudo das funções do lobo temporal nas capacidades 

musicais como a capacidade para cantar ou tocar um instrumento, reconhecer tons ou 
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manter o ritmo. Os distúrbios observados são variáveis, e são mais frequentes nas lesões 

temporais direitas do que nas esquerdas. No entanto estes estudos atestaram que a 

localização cerebral das capacidades musicais permanece matéria de controvérsia (Kleist, 

1934; Luria, 1966, citados por Creutzfeldt e Ojemann, 1989). Estes estudos parecem 

também indicar que a lateralização da música não é tão acentuada como a da linguagem 

e esta pode variar entre indivíduos (Beverand & Chiarello 1974, citados por Creutzfeldt 

e Ojemann, 1989). No entanto, parece claro que o lobo temporal é fundamental para a 

musicalidade.  

Desde há muito que se sabe que alterações estruturais ou funcionais do lobo 

temporal acarretam em muitos casos alterações graves das capacidades musicais, como o 

canto, a produção de sons, sua identificação ou execução de ritmos (Muszkat et al., 2000). 

Alguns estudos parecem indicar que o lobo temporal direito é essencial para o canto 

(Gordon & Bogen 1974, citados por Creutzfeldt e Ojemann, 1989) e que o esquerdo é 

essencial para o ritmo (Peretz 1983; Berthold 1983, citados por Creutzfeldt e Ojemann, 

1989). 

Na análise das correlações entre a música e epilepsia e a música, destacam-se duas 

situações clínicas: a epilepsia musicogénica e as alterações das funções musicais em 

doentes com epilepsias parciais (Muszkat et al., 2000). 

A epilepsia do lobo temporal do tipo psicomotor pode ser desencadeada pela 

audição musical, - Epilepsia musicogénica - particularmente peças musicais com forte 

componente emocional (Critchley 1937; Merlis 1974, citados por Creutzfeldt e Ojemann, 

1989 e Muszkat et al., 2000). Por outro lado há muito que se sabe que estímulos auditivos 

podem impedir o desenvolvimento de uma crise convulsiva (Jung 1939, 1954, citado por 

por Creutzfeldt e Ojemann, 1989).  

A epilepsia musicogénica não constitui em si um sindrome epiléptico; nesta 

situação clínica, por definição, registam-se crises epilépticas despertadas por estímulos 

de natureza musical, devendo falar-se em epilepsia causada pela música. Esta entidade 

nosológica geralmente surge depois dos 20 anos de idade, e afecta uma em cada 

10.000.000 pessoas. Diversas investigações sugerem que essas pessoas afectadas 

manifestam bastante interesse na música (Zifkin & Zatorre, 1998).  

As crises são normalmente do tipo parcial complexo, frequentemente tornam-se 

generalizadas e muitas vezes coexistem outros tipos de crises. Do ponto de vista 

etiológico são usualmente sintomáticas de uma lesão cerebral. Critchley já em 1937 

descreveu-se 3 formas de epilepsia que designou por acústico-motora. Uma dessas 
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variantes seria reactiva a uma suspresa ou a um medo; outra seria uma reacção a estímulos 

muisicais que o individuo não conseguia suportar; a terceira variante, a menos frequente, 

causada por um estímulo repetitivo (Critchley, 1937).  

No contexto da epilepsia parcial, em doentes com epilepsia do lobo temporal foi 

feita a aplicação de estímulos eléctricos no córtex, o que contribuiu para o conhecimento 

das funções musicais cerebrais (Muszkat et al., 2000). Já em 1954, Penfield e Jasper 

observaram que muitos doentes sob estimulação eléctrica do lobo temporal relatavam 

estar a ouvir música. Descreveram mesmo 17 pontos distintos do córtex em que tal 

fenómeno ocorria, registando-se em 3% dos doentes com o diagnóstico de “epilepsia do 

lobo temporal”. Os doentes descreviam uma grande variedade de sensações musicais que 

podiam ir desde vozes, piano ou ua orquestra completa a executar peças musicais 

elaboradas (Penfield & Jasper, 1954). 

Também existem as chamadas crises parciais psíquicas simples, em que o doente 

com epilepsia pode descrever o que Penfield designou por “resposta experiencial”, em 

que o doente pode ouvir canções da sua infância, vozes familiares, ruídos conhecidos, ou 

mesmo música de orquestra (Stewart, von Kriegstein, Warren, & Griffiths, 2006).  

O ouvido absoluto é uma capacidade peculiar que consiste na capacidade de 

identificar e nomear todas as notas de uma peça musical que se está a ouvir, (Levitin, 

2007). Apenas uma pessoa em dez mil possui esta capacidade. No entanto é frequente, 

até 60% nos músicos cegos (Hamilton, Pascual-Leone & Schlaug, 2004). Existe uma 

distribuição familiar do fenómeno, o que sugere uma base genética para o mesmo. Por 

outro lado, vários estudos sugerem que os portadores de “ouvido absoluto” tiveram 

formação musical em pequenos, identificando notas desde muito cedo, o que sugere um 

papel importante dos factores ambientais na génese da síndrome. 

A maioria das pessoas ouve música puramente pelo prazer estético que ela traz; a 

perda do prazer em ouvir musical é um sintoma comum em situações que se acompanham 

de distúrbios da actividade musical (Stewart et al., 2006).  

Casos recentes revelaram que a percepção musical e a experiência emocional da 

música têm diferentes processamentos cognitivos (Satoh, Nakase, Nagata & Tomimoto, 

2011). Segundo os mesmos autores, dá-se o nome de Anedonia Musical à síndrome que 

se caracteriza pela ausência de reacção emocional à música. Segundo Stewart et al. 

(2006), estas situações associam-se sobretudo com lesões da porção posterior do lobo 

temporal direito e da Insula. No entanto poucos estudos clínicos tem avaliado a emoção 

musical. Alguns estudos, no entanto, puseram em evidência défices isolados da resposta 
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emocional à música como o de Griffiths, Warren, Dean e Howard (2004), com um doente 

que tinha sido utilizado num estudo para avaliar a resposta emocional face à audição de 

prelúdios de Rachmaninov (o fenómeno “arrepios na espinha”). O doente teve entretanto 

um A.V.C. envolvendo a amígdala esquerda e a insula, e deixou de ter resposta emocional 

em relação à música em causa. Num artigo de revisão de doentes submetidos a 

lobectomias temporais, Gosselin et al., (2005) verificaram que pacientes que sofreram 

ressecções mediais temporais esquerdas ou direitas, incluindo a amígdala, acharam a 

música temerosa menos assustadora do que um grupo de controlo. 

Por outro lado, também se estudaram casos em que se verificou o contrário, isto 

é, a preservação da resposta emocional à música apesar de a percepção de música estar 

alterada, como no doente de Peretz, Gagnon e Bouchard (1998) que após lesão cerebral 

ainda tinha prazer com a audição da música, e foi capaz de classificar músicas como 

felizes ou tristes, apesar de graves deficiências de percepção e reconhecimento musical. 

Estes resultados são consistentes com os estudos de Blood e Zatorre (2001) que 

afirmam serem a Insula e Amígdala estruturas mediadoras cruciais da resposta emocional 

à música, à semelhança de outros tipos de estímulos emocionais. No entanto, a natureza 

complexa da dimensão emocional na música exige metodologias cada vez mais 

sofisticadas a fim de dissecar melhor os substratos cerebrais críticos para a existência de 

uma emoção musical (Stewart et al., 2006). 

No campo da emoção musical, há ainda um Síndrome a referir, a Musicofilia, que 

significa uma compulsão anormalmente aumentada pela audição musical. Está ainda mal 

estudada, e tem sido associada a degenerescência focal dos lobos temporais (Fletcher, 

Downey, Witoonpanich & Warren, 2013). Num estudo morfológico feito por estes 

autores em doentes com degenerescência fronto-temporal pareceu haver uma distribuição 

neuronal anormal que poderia ser a causa de uma experiencia hedónica atípica, fora dos 

parâmetros normais e mais próxima de estímulos mais abtractos, ou não-sociais. 

 

3.4. Musicoterapia 

Desde os tempos mais remotos que se conhecem os efeitos curativos da música. 

Foi na Grécia antiga que começou a desenvolver-se a ideia de que a música podia ser 

utilizada na cura das doenças. Todavia é a Pitágoras que se atribui o conceito de cura 

através do ritmo e da melodia (Rodrigues, Silva, Bento, Lourenço & Charepe, 2004). 

Segundo os escritos de Jâmblico, célebre neoplatónico e místico, citado por 

Watson e Drury (1987), Pitágoras era da opinião que a música contribuía grandemente 
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para a saúde, se fosse utilizada de maneira apropriada, e dava à terapia pela música o 

nome de purificação. Também Sigerist citado pelos mesmos autores afirmava que, 

quando uma doença se desenvolvia, o médico grego tentava restaurar o equilíbrio 

organicamente com a medicina e mentalmente com a música. Esta distinção entre corpo 

e mente foi ainda retratada no Dualismo Cartesiano de Descartes, em que este apresentava 

a ideia de que corpo e mente são constituídos por substâncias diferentes, o que justificaria 

o tratamento diferenciado. 

Cheers (2006) conta o mito de Orfeu que tinha o poder de curar através da música. 

Orfeu era filho de Caliope e de Apolo que lhe ofereceu uma lira de sete cordas a que ele 

juntou mais duas em homenagem às nove ninfas. Os seus dotes vocais foram herdados da 

sua mãe. Orpheu representa uma fusão da racionalidade de Apolo e o componente 

emocional do seu tio Dionísio (McClary, 2007).  

Platão (1997, version) no diálogo da “República” (380 a.C.) reconhece a força da 

música. Salienta que a música pode moldar a mentalidade das pessoas e previne que toda 

a mudança musical pode transformar os costumes e levar a mudanças das leis e 

instituições sendo possível conquistar uma cidade pela mudança da sua música porque a 

música tem uma capacidade insinuante podendo agir sem ser percebida. Platão defendia 

o bem-estar holístico e dizia que a cura da parte não deve ser tentada sem o tratamento do 

todo. Afirmava que não deveriam ser feitas tentativas de curar o corpo sem a alma, e se a 

cabeça e o corpo estiverem saudáveis é preciso começar por curar a mente, pois o grande 

erro nos nossos dias no tratamento do corpo humano é que os médicos primeiro separam 

a alma do corpo (Watson & Drury, 1987). 

Em 1884 o médico português Bernardino Silva escreveu na sua dissertação à 

escola médico-cirúrgica de Lisboa “Quando existe o acorde perfeito, a saúde é florescente 

(…) quando o equilíbrio se romper haverá doença (...) e o grande segredo para passar bem 

existe no acorde perfeito de todas as partes componentes do instrumento humano, e na 

sabedoria e prudência de quem o toca” (Silva, 1884, p. 91). 

Já no séc. XVIII, são descritos relatos de experiências médicas acerca da relação 

da música com a frequência cardíaca, ritmos corporais e outras actividades fisiológicas, 

nomeadamente a respiração e a digestão (Rodrigues et al., 2004). 

A música tem sido abordada como sendo um contributo para o desenvolvimento 

do feto e da criança, para a tranquilidade de um doente comatoso, entre outros exemplos 

(Rodrigues et al., 2004).  
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A música pode aumentar a função imunológica. Os cientistas explicam que um 

determinado tipo de música pode criar uma experiência emocional tão positiva e 

profunda, que leva à secreção de hormonas que impulsionam o sistema imunitário (Kuhn, 

2002); uma resposta imunitária mais eficaz reduz os factores patogénicos de mitas 

doenças. Ouvir música ou cantar também podem diminuir os níveis de stresse relacionado 

com a hormona cortisol. Níveis mais altos de cortisol levam a uma resposta imunitária 

diminuída (LeRoux, Bouic, & Bester, 2007; Kreutz, Bongard, Rohrmann, Hodapp, & 

Grebe, 2004). 

A música pode também ter um efeito anti-epiléptico; um estudo recente (Lin, Lee, 

Wei, Mok, & Yang, 2014) revelou que ouvir Mozart K 448 (Sonata para Dois Pianos em 

Ré maior) reduz a recorrência de crises epilépticas e descargas em crianças com epilepsia. 

O efeito anti-epiléptico da sonata de Mozart foi já anteriormente demonstrado (Lin et al., 

2011). Quarin descreveu um exemplo da cura da epilepsia pela música: “o som da rabeca 

dá-lhe um tal allivio que, se ella tem a felicidade de o ouvir antes do acesso, este não se 

produz” (citado por Silva, 1884, p. 96).  

Também existe um estudo recente (Simavli et al., 2014) que concluiu que a 

musicoterapia durante o parto leva a uma diminuição da ansiedade e da dor pós-parto, 

aumenta a satisfação com o parto e reduz a probabilidade de depressão pós-parto. 

A musicoterapia se iniciada num estágio inicial do zumbido pode impedi-lo de se 

tornar uma condição crónica (Grapp, Hutter, Argstatter, Plinkert, & Bolay, 2013). 

Os efeitos terapêuticos da música podem explicar-se, segundo Bella (2014) pela 

activação de numerosas redes cerebrais, influenciando numerosas funções, cognitivas, 

mnésicas ou linguísticas. “É principalmente nas doenças nervosas que a acção dos sons e 

a influência do fluido sonoro ou musical se mostra eminentemente útil. A hypochondria, 

a hysteria e até mesmo a epilepsia, tem sido modificadas d´uma maneira incrível pelos 

accordos d´uma musica apropriada aos doentes em que se deve empregar” (Silva, 1884, 

p. 96). 

Segundo Bella (2014), a música estimula competências naquela que pratica, 

melhora o humor, e permite estabelecer elos sociais.  

Já em 1956 Darbes e Schrift, citados por Rodrigues et al. (2004) realizaram um 

estudo em doentes psiquiátricos que concluiu que a musicoterapia aumentava a auto-

estima, estabilizava os padrões de comportamento em grupo, e aumentava as hipóteses 

de o doente deixar o hospital.  
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Também Cassity (1976, citado por Rodrigues et al., 2004) efectuou um estudo 

para avaliar a influência da musicoterapia na aceitação pelos doentes das relações inter-

pessoais e na construção da coesão grupal. Obteve um resultado positivo em ambos os 

aspectos. 

A música reduz a tensão muscular e estimula os movimentos corporais e a 

coordenação motora (Bernatzky, Bernatzky, Hesse, Staffen, & Ladurner et al., 2004; 

Rosenkranz,Williamon, & Rothwell et al., 2007). Vários estudos suportam a ideia de que 

a música melhora a performance desportiva, (Simpson & Karageorghis, 2006; Edworthy 

& Waring H., 2006; Copeland & Franks, 1991). Estes estudos levantam possíveis 

explicações para esse facto, de entre as quais a redução da sensação de fadiga, aumento 

dos níveis de alerta (“arousal”) psicológico ou, de forma aparentemente paradoxal, o 

relaxamento psicológico ou ainda a melhoria da coordenação motora. 

De facto, Bella (2014) refere que desde os anos quarenta se observa que os doentes 

sofrendo de doença de Parkinson, que afecta de forma particular a marcha, deslocam-se 

muito mais facilmente se ouvem uma música ritmada; a investigação revelou o efeito 

facilitador de técnicas de musicoterapia como a Rhytmic Auditory Stimulation em 

situações como a doença de Parkinson, a Paralisia Cerebral ou Estados de Coma (Thaut, 

2003). 

Segundo Bella (2014) desde há muito se observou que muitos doentes de 

Alzheimer numa fase avançada da doença continuam a cantar. Variados estudos 

evidenciam os benefícios terapêuticos da música nos doentes com Alzheimer, como o de 

Albuquerque, Nascimento, Lyra, Figueredo, Trezza, e Brêda (2012) em que foram 

avaliados os efeitos do uso da música em idosos com Alzheimer de uma instituição de 

longa permanência. Os resultados mostraram melhorias na vida dos idosos após a audição 

musical, tendo-se registado a evocação de pessoas da família, lugares e situações 

vivenciadas, a partir da memória musical e com recurso à memória recente; evocação de 

sentimentos; expressão de manifestações corporais por meio da mímica facial e sua 

influência no controle da dor. Concluiu-se que a música proporcionou aos idosos a 

sensação de bem-estar, alívio da dor, relaxamento, distração e conforto.  

 Um estudo publicado por Sarkamo et al. (2008) concluiu que doses diárias de 

melodias pop favoritas, música clássica ou jazz podiam acelerar a recuperação de 

acidentes vasculares cerebrais debilitantes. Quando estes pacientes com A.V.C. ouviam 

música algumas horas por dia, a memória verbal e atenção melhoraram significativamente 
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em comparação com pacientes que não receberam estímulo musical, ou que ouviram 

histórias lidas em voz alta. 

Muitos doentes segundo Bella (2014) com acidentes vasculares cerebrais ficam 

afásicos, não tendo perdido a capacidade de cantar; este autor refere um método de 1973 

dos neurocientistas americanos M. Albert e N. Sparks que permitia que estes doentes 

falassem, ao que deram o nome de terapia melódica e rítmica (em inglês Melodic 

Intonation Therapy), baseada na música; os pacientes conseguiam pronunciar palavras à 

custa da música e do ritmo. Este método assentava nas características melódicas da língua 

(a entoação, a acentuação e o ritmo) que melhoravam a produção da palavra. O doente 

aprendia primeiro a escutar e a reproduzir os ritmos, depois começava a sussurrar as 

melodias, e a estas somavam-se os ritmos. Após a execução de várias melodias mais 

complexas, era por fim introduzida a componente verbal, isto é, a palavra. Com técnicas 

de neuroimagem funcional, nomeadamente a Ressonância Magnética Funcional, foi 

possível observar em doentes submetidos a este método um aumento de certas áreas 

cerebrais, como o feixe arqueado, que conecta áreas da percepção e da expressão verbais 

(Bella, 2014). 

Nayak, Wheeler, Shiflett, e Agostinelli (2000) verificaram que num grupo 

constituído por doentes com traumatismos cranianos ou acidentes vasculares cerebrais 

houve uma melhoria significativa nos doentes sujeitos a musicoterapia. Esta melhoria 

traduziu-se numa integração social mais fácil e uma maior aderência aos tratamentos de 

reabilitação convencionais. Gilbertson e Aldridge (2008) fizeram uma revisão de 

intervenções musicoterapêuticas em doentes vítimas de traumatismos cranianos, 

incluindo a de Nayak et al. (2000), e concluíram que a música tem variados efeitos 

benefícios nestes doentes, de entre eles a interacção não-verbal precoce, o acelerar de 

respostas iniciais na fase do coma, combate à amnésia pós-traumática, melhoria da 

depressão pós-traumática, melhor recuperação motora, de entre outros. 

Bella (2014) refere um estudo de 2004 de Teppo Sarkamo que mostrou que a 

audição regular de música ajuda as pessoas que sofreram um A.V.C. a recuperar um 

funcionamento emocional e cognitivo normal. Neste estudo foram definidos três grupos 

de doentes com status pós-A.V.C. (Acidente Vascular Cerebral): um grupo ouviu música 

da sua preferência, um grupo ouviu áudio-livros, havendo um grupo de controlo; 

verificou-se que no grupo que ouviu música houve melhor recuperação da memória 

verbal, capacidades atencionais, e ainda menores níveis de depressão do que o grupo de 
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controlo, sendo que esses efeitos sobre a melhoria do humor ainda estavam presentes ao 

fim de seis meses após o fim do ensaio. 

Segundo Leite, citada por Rodrigues et al. (2004), a música tem funções 

recreativas, culturais, é um factor de equilíbrio entre o interior e o exterior do indivíduo, 

e tem uma função terapêutica; para esta autora esta função existe porque a música faz 

reviver sentimentos e emoções, facilita a comunicação interpessoal, diminui as angústias 

e estimula a imaginação. Também Gomes e Sato, citados por Rodrigues et al. (2004) 

referem que estudos vários comprovam que a música pode provocar modificações 

emocionais, fisiológicas e motoras nas pessoas que a escutam.  

A música constitui, segundo Bergold e Sobral (2003) uma estratégia importante 

na humanização dos cuidados em saúde no internamento hospitalar. Como forma de 

cuidado, a música estabelece uma delicada relação afectiva, eficaz e agradável, pois traz 

prazer tanto para quem toca e canta como para quem a escuta. Estes autores comparam a 

música a uma onda que propaga, estimula e socializa sentimentos e emoções, rompendo 

hierarquias e quebrando resistências. Os efeitos benéficos da música foram também 

estudados noutras áreas da saúde, como os cuidados paliativos. Petersen (2012) destaca 

que a presença de um musicoterapeuta qualificado na composição de equipas 

multidisciplinares contribui para fornecer conforto físico, emocional e espiritual que se 

pretende permita potencial de saúde e qualidade de vida nestes profissionais. 

Vários estudos foram também feitos sobre os efeitos da música nos profissionais 

de saúde, como o de Bittman, Bruhn, Stevens, Westengard e Umbach (2003) que refere 

uma redução do Síndrome de Burnout em profissionais de instituições de saúde. Também 

Cooper e Foster (2008) consideram que a música de fundo nas instituições de saúde pode 

constituir uma melhoria da saúde e bem-estar não só dos utentes como dos trabalhadores 

desse serviço. 

Entre nós foi feito um estudo em profissionais de enfermagem trabalhando numa 

unidade de recobro pós-operatório (Peixoto, 2008) que concluiu que a música teve um 

papel modulador do ambiente, tornando-o mais terapêutico e teve uma influência positiva 

sobre os estados emocionais e comportamentais dos profissionais. Moris e Linos (2013) 

efectuaram uma revisão de 85 estudos sobre os efeitos da música no bloco operatório e 

concluiram dessa análise que a música no bloco pode ter efeitos benéficos nos doentes 

reduzindo o stresse a ansiedade e o consumo de fármacos analgésicos e anestésicos. Para 

os cirurgiões estes estudos indicam que a música aumenta a velocidade e a precisão da 

tarefa cirúrgica. 
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Segundo Bigand (2013) hoje as neurociências cognitivas possuem dados válidos 

que atestam os poderes neuroestimuladores e neuroprotectores da música. Assim, são 

numerosos os casos em que se constatam os efeitos benéficos em casos de lesões cerebrais 

que se acompanham de défices cognitivos e motores graves. Este autor recorda que não 

se trata apenas de um efeito da música sobre o humor do doente, i.e., na componente 

psicoafectiva do doente, mas parece que a música estimula a plasticidade cerebral e 

contribui para a reorganização dos circuitos neuronais afectados, para a recuperação da 

motricidade ou da fala.  

O processamento cerebral da música envolve de forma bidireccional os elementos 

da estrutura e da sintaxe musicais (ritmo, estrutura, intencionalidade) e as unidades 

funcionais cerebrais. O conhecimento dos fenómenos cerebrais que acompanham a 

actividade musical pode ajudar na elaboração de estratégias para uma adequada 

intervenção musical. A neurofisiologia do processamento musical inclui mudanças de 

padrões fisiológicos, nos reflexos de orientação, na direcção da atenção, expectativas, 

através de alterações na frequência, topografia e amplitude dos ritmos eléctricos cerebrais 

(Muszkat et al., 2000). 

 A Musicoterapia integra-se na chamada “arteterapia”. Leitão (2012) refere que 

é vulgar dizer-se que uma obra de arte é capaz de modificar o estado de espírito de alguém 

ou de ajudar a lidar com um determinado problema, mas só muito recentemente se 

começou a relacionar a fruição de uma obra de arte com os mecanismos profundos dos 

centros cerebrais. 

 Segundo MacDonald, (2013) a relação entre a criação artística e saúde encontra-

se na ordem do dia em virtude do desejo actual de encontrar intervenções inovadoras, 

não-invasivas e economicamente viáveis que se integrem nas definições contemporâneas 

de saúde; por isso profissionais de vários ramos de actividade e investigadores de todo o 

mundo têm vindo a desenvolver e a pesquisar invenções artísticas que o permitam. Para 

o mesmo autor, a musicoterapia tem efeitos psicológico e fisiológicos positivos nos 

participantes-alvo, se efectuada por musicoterapeutas qualificados. 

 Segundo Holmes (2012), no que toca aos mecanismos cerebrais, muito pouco 

se sabe ainda sobre a musicoterapia, mas os estudos actuais de neuroimagem, 

nomeadamente R.M.N. (Ressonância Magnética Nuclear), P.E.T. e Neurofisiológicos 

(M.E.G., E.E.G.) mostram que a percepção musical e as respostas à música utilizam 

muitas das áreas cerebrais onde se encontram as redes neuronais responsáveis por funções 

como a linguagem ou as funções motoras.  
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 Segundo Guétin e Touchon (2012) existem várias técnicas de musicoterapia, 

que se podem classificar em musicoterapia activa, que consiste na prática de instrumentos 

musicais, e musicoterapia passiva, que se baseia na audição musical. 

 Garcez e Monteiro (2010) referem, na história da musicoterapia, os trabalhos de 

Benenzon com crianças autistas, sendo ele o pai do princípio do “ISO” musical; Benenzon 

(1988) escreveu que “ISOS” vem do grego e quer dizer “igual” e postulou que o princípio 

do “ISO” é um conceito totalmente dinâmico que resume a noção de existência de um 

som, ou um conjunto de sons, ou o de fenómenos acústicos e de movimentos internos, 

que caracterizam ou individualizam cada ser humano. Garcez e Monteiro (2010) referem 

que este princípio baseia-se na ideia de que só é possível estabelecer canais de 

comunicação, quando se vai ao encontro da identidade sonora do paciente, através da 

música utilizada na terapia. Essa música deve permitir ao doente agir e relacionar-se com 

o musicoterapeuta, que por sua vez deve dirigir o foco para a situação problemática, na 

tentativa de a alterar através da prática musical. 

 O método de Método Nordorff-Robbins, ou “Creative Music Therapy” teve 

início em 1959, altura em que o músico Nordorff e o professor Robbins pensaram numa 

forma de trabalhar com crianças com problemas de aprendizagem e doenças do 

desenvolvimento acentuadas. Eles postularam que, se tomassem o comportamento da 

criança como base para a música que faziam, poderiam criar momentos de ligação e 

contacto com elas. A base teórica deste método assenta sobre a teoria humanista, 

antroposofia e a abordagem de Rudolf Steiner à educação, com base nas expressões 

artísticas (Garcez & Monteiro, 2010). 

 Hadsell, citado por Costa (1989) acredita que a musicoterapia se tem baseado 

em quatro suportes teóricos distintos, que são a Psicanálise, em que a musica permite 

libertar pulsões sexuais e agressivas reprimidas, o Behaviorismo, que ajuda a eliminar 

associações prejudiciais para o sujeito, substituindo-as por associações benéficas, 

Existencial-Humanista, em que a música é utilizada para desenvolver o potencial do ser 

humano, e Interpessoal, em que a música favorece o relacionamento e comunicação 

social. 

 

3.5. Música e emoção 

Para os musicólogos Dahlhaus e Eggebrecht, a música apresenta duas vertentes, 

uma matemática e outra emotiva, o que permitia defini-la recorrendo “às definições de 

Cassiodoro, Leibniz ou Kant para a vertente matemática e às de Koch ou Friedrich von 
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Hausegger para o lado emotivo” (Dahlhaus & Eggebrecht, 2009, p. 26) e lembram que já 

Kant considerava justamente estes dois lados como essenciais.  

Bigand (2013) refere que a música exerce um efeito profundo nos seres humanos 

muito para além das esferas restritas dos melómanos.  

Peretz e Lidji (2006) afirmam que a música pode ter um impacto profundo quer 

sobre os ouvintes quer sobre quem a pratica, visto que a emoção faz parte integrante da 

experiência musical.  

A música representa uma forma dinâmica de emoção (Dowling & Harwood 1986; 

Helmholtz, 1863/1954; Langer 1951, citados por Levitin & Tirovolas, 2009). O 

desencadear de emoções é considerado um factor essencial no processamento da música 

se não o seu principal propósito (Meyer, 1956; Nietzsche,1871/1993 citados por Levitin 

& Tirovolas, 2009) e poderá ser a razão por que a maioria das pessoas passa tanto tempo 

a ouvir música (Sloboda & O´Neill, 2001). Não há dúvida de que a música é um canal de 

comunicação próprio que afeta as emoções de várias maneiras. A música pode ser 

utilizada para gerir ou controlar as emoções e o stresse do quotidiano, uma vez que pode 

distrair e envolver os ouvintes através de vários mecanismos cognitivos e emocionais 

(DeNora, 2010; Mitchell & MacDonald, 2012; Saarikallio, 2011; Sloboda & O'Neill, 

2001).  

A música ajuda-nos a regular as nossas emoções e afecta as emoções daqueles que 

nos rodeiam; a música serve para acalmar as crianças e ajudá-las a adormecer; a música 

permite estabelecer ligações sociais; permite fortalecer um romance; permite fortalecer 

uma identidade colectiva como no caso de músicas das escolas ou dos hinos nacionais 

(Kolb & Whishaw, 2005);  

Koelsch, Fritz, vonCramon, Müller, e Friederici (2006) considera que a música 

pode despertar emoções muito fortes que podem alterar o estado de espírito. 

É conhecido que a audição de música clássica pode desencadear emoções fortes, 

incluindo sentimentos de prazer (Sloboda & Juslin, 2001). Além disso, essa experiência 

é muitas vezes acompanhada por respostas físicas, tais como emoções, calafrios, arrepios 

e mudanças na frequência cardíaca que pode ser bloqueada pela naloxona, um conhecido 

antagonista dos opióides (Goldstein 1980, citado por Levitin & Tirovolas, 2009). 

Bigand (2013) considera que a música desperta sensações para além dos sons e da 

arquitectura sonora que a compõe: ela induz-nos um estado fisiológico e psicológico 

específico, distinto da excitação sensorial provocada pelos sinais acústicos e que se 
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distingue claramente do estado psicológico desencadeado pelos outros estímulos 

acústicos, não-musicais, do ambiente que nos rodeia.  

Os avanços na chamada “neurociência afetiva”, bem como novas ligações entre a 

neuroquímica e cognição só recentemente têm permitido estudar de forma mais 

aprofundada a relação entre música e emoção (Blood & Zatorre, 2001).  

Bigand (2013) assinala que, apesar da existência de parâmetros psicofisiológicos 

qua avaliam a resposta cerebral no tratamento de informação que recebe, como tempos 

de resposta, movimentos oculares, registo de actividade cerebral, e outros, ainda não se 

identificaram os parâmetros mais fiáveis de medida das reacções emocionais. 

 No entanto, a chamada “psicologia das emoções” tem-se desenvolvido em vários 

campos, sendo a música para Bigand (2013) um dos campos em que menos se 

desenvolveu; muitos estudos foram feitos com sons de perigo como o som da serpente, 

ou passos na noite, mas poucos com a música. Actualmente, no entanto, o carácter 

universal da emoção musical é objecto de numerosas investigações, pois as obras 

musicais apresentam uma estrutura expressiva suficientemente forte para desencadear 

estados emocionais a um grande número de ouvintes (Bigand, 2013). Estes estados 

emocionais conferem à emoção musical uma grande força de coesão social, evidente na 

maioria das culturas humanas e ao longo da vida do indivíduo, particularmente em alturas 

como a adolescência (Bigand, 2013). A música, lembram Peretz e Lidji (2006) incita as 

pessoas a cantar, a dançar, a desfilar e a combater, ou ainda a trabalhar e a praticar 

desporto. 

Koelsch e Siebel (2005) dizem que a literatura sugere que, sob uma perspectiva 

cognitiva, o processamento cerebral da sintaxe musical é importante para a atribuição de 

um significado ou emoção à música; exemplificando, uma peça musical com intervalos 

ou timbres irregulares pode desencadear uma sensação de uma resposta emocional de 

surpresa no ouvinte. Estas técnicas são utilizadas pelos compositores como forma de 

expressão.  

A música envolve tipicamente variações de tom e ritmo que são compostos ou 

improvisados com a finalidade de induzir respostas emocionais. No entanto, e segundo 

Peretz e Lidji (2006) o poder emocional da música tem aspectos paradoxais e mesmo 

misteriosos, decorrente do seu carácter abstracto, não-representacional. 

A informação não-musical compreende associações evocadas pela música, 

desencadeando respostas emocionais (por exemplo, alegria) ou corporais (por exemplo 

tensão ou relaxamento). A integração das informações musicais e não-musicais envolve 
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zonas corticais multimodais, principalmente zonas parietais na área 7 de Brodman (BA7), 

onde parece que a música se torna “consciente” (Levitin & Tirovolas, 2009). Exemplo 

dessa informação não-musical são os indicadores vocais não-verbais que estão presentes 

quando um cantor executa uma peça, como a expressão facial, a forma e o grau de tensão 

do tracto vocal, ou o perfil respiratório (Araújo, 2012). O cantor não só transmite ao 

público a componente informativa, de natureza conceptual, a nível musical e literário, da 

peça mas também induz nos ouvintes estados emocionais intrínsecos a cada momento da 

obra. A emoção induzida no público pelo cantor será tanto maior quando melhor for a 

qualidade técnica e o perfil acústico da performance mas também quanto mais intensas 

forem as alterações fisiológicas expressivas não-musicais e não-verbais que 

desencadeiam a libertação de neurotransmissores e neuromoduladores, nos ouvintes. Este 

mecanismo envolve a relação entre sinais sonoros e estados emocionais do emissor e do 

receptor, e é processado através de um grupo específico de neurónios, os neurónios-

espelho (Araújo, 2012).  

Chanda e Levitin (2013) referem que a música, sendo uma actividade social, que 

reúne as pessoas em torno dela, tal como a dança ou a marcha, é capaz de fortalecer as 

ligações sociais, através da sincronização de ritmos entre as pessoas, o que pode explicar 

em parte os efeitos terapêuticos da música. Assim, a sincronização rítmica colectiva 

parece induzir uma sincronização social. A Ocitocina e a Vasopressina, dois 

neuropéptidos envolvidos na neuroquímica do comportamento social, são candidatas a 

mediadoras dos efeitos sociais da música.  

Kreutz et al. (2004) investigaram os efeitos da música coral na secreção de 

imunoglobulina A (IgA-S), cortisol e estados emocionais em membros de um coro 

amador misto. Os indivíduos participaram em duas situações, com uma semana de 

intervalo, nomeadamente cantando ou ouvindo música coral. Amostras de saliva e 

medidas subjetivas dos afectos foram registadas antes e depois das várias sessões; os 

resultados indicaram vários efeitos significativos. Em particular, o canto levou a um 

aumentos dos afectos positivos e da secreção de IgA-S. A audição de música coral, por 

seu turno, levou a um aumento dos afectos negativos, e à diminuição dos níveis de 

cortisol. Estes resultados sugeriram que cantar num coro influencia positivamente quer 

os afectos emocionais, quer a competência imunológica. Por outro lado neste estudo 

encontraram-se respostas quer subjetivas, quer fisiológicas diferentes, entre condições de 

escuta e do canto de música coral. O canto coral tem uma forte componente social, e cada 
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vez mais se aceita, na comunidade científica, que os factores sociais têm um importante 

papel no prognóstico da saúde em geral (Uchino, 2006). 

Koelsch e Siebel (2005) afirmam que a música desencadeia a actividade do 

sistema nervoso autónomo (regulação simpática e parasimpática) em simultâneo com a 

integração cognitiva da informação musical e não-musical.  

As emoções despertadas pela música são suficientemente fortes para levar a 

alterações dos ritmos cardíaco e respiratório ou da condutância da pele. Outras referidas 

reacções podem ocorrer como calafrios e arrepios (Bigand, 2013). Segundo Levitin & 

Tirovolas (2009), os efeitos da percepção musical na actividade do sistema nervoso 

autónomo têm sido investigados através da medição da actividade electrodérmica e 

frequência cardíaca, tal como o número de arrepios e calafrios (“shivers and chills”).  

Historicamente, os estudos em neurociência afetiva têm-se centrado quase 

exclusivamente no processamento de emoções negativas (LeDoux, 2000). Os poucos 

estudos existentes sobre as emoções positivas tendiam a despertar emoções positivas 

artificialmente (Berridge, 2003) recorrendo a drogas de abuso, por exemplo, e só mais 

recentemente se têm feito estudos mais naturalistas e mais válidos do ponto de vista 

ecológico, onde são desencadeadas emoções positivas, como o estudo de Kringelbach, 

O’Doherty, Rolls, & Andrews (2003). Este estudo, feito com primatas não-humanos 

estimulados por alimentos, de forma visual, olfactiva e gustatória, evidenciou, com o 

recurso a R.M.N. funcional, a activação de áreas corticais órbito-frontais em face desses 

estímulos. 

A imagem por R.M.N. funcional confirmou a implicação de redes neuronais da 

emoção no decorrer da audição musical (Bigand, 2013); Peretz e Lidji (2006) referem 

que apesar de condicionadas pela experiência individual, as emoções musicais são 

capazes de activar o sistema límbico.  

A experiência da música agradável, ou consonante, activa áreas corticais 

orbitofrontais, fronto polares e do cortex cingulado subcaloso (Blood, Zatorre, Bermudez, 

& Evans, 1999). 

Demostrou-se uma correlação entre a ocorrência de arrepios (“chills”) e a 

actividade no estriado ventral esquerdo, que compreende o núcleo accumbens (Peretz e 

Lidji, 2006) e áreas do mesencéfalo dorsomedial, regiões responsáveis pela recompensa 

(“reward”), e simultaneamente uma desactivação na amígdala (Blood & Zatorre, 2001). 

Foram feitas a análise psicológica a indivíduos que experimentavam arrepios durante a 

audição musical, e verificou-se que estes apresentavam uma hipersensibilidade à 
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estimulação sensorial, uma preferência pela música clássica, identificavam-se fortemente 

com as suas preferências musicais, e ouviam frequentemente música sozinhos (Levitin & 

Tirovolas, 2009). Verificou-se nestes estudos (Grewe, Nagel, Reinhard, Kopiez, & 

Altenmüller, 2007) que os factores que induziam arrepios eram a presença de voz na 

música, a altura, a entrada de um tema específico ou a existência de duas vozes 

contrastantes. Demonstrou-se que estes factores representavam um aumento da atenção, 

sendo esta então um pressuposto para a ocorrência dos arrepios.  

Muitas pessoas referem a música como reguladora do humor e muitas podem 

preferi-lo fazer com música triste (Chamorro-Premuzic & Furnham, 2007); Huron (2006) 

explica o facto através da secreção de Prolactina, uma hormona que é tranquilizante e 

“apaziguadora” em momentos de tristeza e que permite a elaboração de respostas e 

estratégias de prioridades futuras. Demonstrou-se que a Prolactina não está presente nas 

lágrimas de lubrificação dos olhos, ou nas de alegria, mas sim nas lágrimas da tristeza ou 

da mágoa. 

Blood e Zatorre (2001) utilizaram a P.E.T. para estudar os mecanismos neuronais 

subjacentes às respostas emocionais agradáveis intensas em face da música. A P.E.T. 

mediu as alterações do fluxo sanguíneo cerebral em resposta à música selecionada pelos 

indivíduos que gerava calafrios ou arrepios, reacções fisiológicas que se acompanhavam 

de alterações do ritmo cardíaco, eletromiográficas e frequência respiratória. Quando a 

intensidade dos calafrios aumentava, verificavam-se acréscimos e decréscimos do fluxo 

cerebral em zonas envolvidas nos circuitos da motivação / recompensa e atenção/emoção 

como sendo o corpo estriado ventral, o mesencéfalo, a amígdala, o córtex orbitofrontal e 

pré-frontal medial e ventral. Estas estruturas são activadas em face de estímulos que dão 

prazer intenso e/ou euforia, e estão por isso implicados na resposta a estímulos altamente 

gratificantes e importantes no plano motivacional (Peretz & Lidji, 2006) como os 

alimentos, o sexo ou drogas de abuso. Este estudo colocou a música num patamar comum 

a estímulos biologicamente relacionados com a sobrevivência, pelo envolvimento das 

áreas cerebrais ligadas à motivação / recompensa. 

É interessante notar que a resposta fisiológica dos arrepios é acompanhada pela 

libertação de endorfinas, segundo Goldstein (1980, citado por Peretz & Lidji, 2006). 

A transmissão de opiáceos no nucleo accunbens (NAc), tem sido associada com 

a libertação de dopamina na área tegmental ventral (VTA) (Kelley & Berridge 2002), e 

em conjunto estão envolvidos na mediação de respostas do cérebro à recompensa. 

Durante a audição musical a VTA é mediadora de actividade no NAc, hipotálamo, insula 
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e córtex orbito-frontal; a activação desta rede representa, do ponto de vista neuronal e 

neuroquímico (vias dopaminérgicas) constitui a base da experiência do prazer musical 

(Menon & Levitin, 2005). 

O envolvimento do nucleus accumbens e zonas vizinhas no prazer musical é 

interessante, pois nesta zona ocorre a transmissão de opióides e libertação de dopamina; 

quer os opioides quer a dopamina estão envolvidos nos mecanismos do prazer e da 

dependência. Foi demonstrado que a administração de naloxona, que interfere com a 

dopamina no nucleus accumbens, pode bloquear o prazer de ouvir música (Goldstein, 

1980, citado por Araújo, 2012). 

Além disso, em estudos com tomografia de emissão de positrões (P.E.T) 

demonstrou-se actividade do hipocampo durante a audição de música agradável, e ao 

nível do gyrus parahipocâmpico, também ele implicado no processamento de emoções, 

durante a audição de música dissonante (Koelsch et al., 2006). Pensa-se que a activação 

desta rede de estruturas, que inclui a amígdala e os pólos temporais, constituirá a base 

neurológica para o processamento da emoção musical (Koelsch et al., 2006). 

Também Peretz e Lidji (2006) assinalam que a ligação neurobiológica entre a 

música e o sistema límbico não se limita a aspectos hedónicos. Citando Gosselin et al., 

2005, referem que a amígdala, estrutura activada pelos estímulos ameaçadores, pode ser 

activada pela música. 

Na sua globalidade, como refere Bigand (2013) os estudos de imagem funcional 

cerebral revelam que a música cria ligações anátomo-funcionais entre os sistemas 

cerebrais mais antigos, ligados às emoções, e as regiões corticais, mais recentes e ligadas 

ao processamento dos processos cognitivos superiores. 

Peretz e Lidji (2006) afirmam que, pela sua mediação ao nível do sistema límbico, 

a sua constância e carácter precoce, as emoções musicais parecem-se muito com aquelas 

evocadas por outros tipos importantes de estímulos biológicos, como as expressões faciais 

(Peretz, 2001). Assim, estes autores consideram que o conceito da música como um “meio 

emocional” é sem dúvida uma das melhores explicações da sua omnipresença e da sua 

utilidade.  

 

3.6. Música relaxante 

O potencial terapêutico da música tem sido frequentemente atribuído à sua 

capacidade de reduzir o stresse e regular os níveis de alerta (Chanda & Levitin, 2013). 

Está provado por vários estudos que a música clássica reduz o stresse (Labbé, Schmidt, 
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Babin, & Pharr, 2007). Biley e Mckeena, citados por Rodrigues et al. (2004), assinalam 

investigação de Hanser de 1988 que estudou a aplicação da música com vista à redução 

do stresse, tendo concluído que a música influencia as respostas psicológicas e 

fisiológicas ao stresse. Observou-se de há longa data, e segundo Nunes-Silva (2012), que 

músicas com propriedades sedativas, com andamento lento e poucas variações rítmicas, 

podem reduzir o stresse e favorecer um relaxamento, o que permite utilizar a música para 

indução de relaxamento em certos tipos de psicoterapias.  

Segundo Chanda e Levitin (2013) tem-se demonstrado em variados estudos que a 

audição de música do “tipo relaxante” é capaz de induzir uma redução dos níveis de 

stresse e ansiedade em pessoas saudáveis, em pessoas submetidas a procedimentos 

médicos invasivos, como intervenções cirúrgicas, endoscopias, procedimentos dentários, 

etc…, em crianças submetidas a tratamentos médicos, e também se demonstrou que 

diminuiu os níveis de dor e consumo de analgésicos apos procedimentos médicos 

dolorosos, como as intervenções cirúrgicas. 

A Música clássica relaxante é um caminho seguro, barato e fácil de vencer a 

insónia (Harmat, Takács, & Bódizs, 2008). Muitas pessoas que sofrem de insónia sabem 

que a música de Bach os ajuda. Pesquisadores demostraram que apenas 45 minutos de 

música relaxante antes de dormir pode fazer com que uma noite seja mais repousante (Lai 

& Good, 2005).  

Krout (2007) refere que para atingir o bem-estar é fundamental fazer a gestão do 

stresse e relaxamento. O sujeito em causa pode ser relativamente saudável ou ter uma 

condição médica diagnosticada. As intervenções baseadas na música que se relacionam 

com o bem-estar através de redução do stresse e relaxamento podem incluir uma 

variedade de experiências que vão desde actividades expressivas activas, como cantar e 

tocar instrumentos, às atividades mais receptivas e passivas, como ouvir música. 

Segundo Krout (2007), citando Davis, Gfeller e Thaut (1999) a música pode 

provocar relaxamento através de várias formas: em primeiro lugar, a música mascara 

estímulos ambientais indesejáveis, tais como os sons de fundo de um hospital, que podem 

induzir stresse ou impedir o relaxamento (Curtis, 1986; Radocy & Boyle, 2003, citados 

por Krout, 2007); em segundo lugar permite a distracção de outros focos de atenção, como 

factores de stresse ou a própria dor física. Estes dois mecanismos podem coexistir com 

os efeitos fisiológicos da audição de música. Por exemplo, algumas gravações destinadas 

à tranquilidade combinam sons da natureza, como as ondas do oceano, com música, sendo 
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os sons da natureza destinados a mascarar o ruído ambiente existente. Chanda e Levitin 

(2013) afirmam que a música relaxante é capaz de distrair, e regular o humor. 

Outra função da música relaxante pode ser a de constituir um estímulo competitivo 

periférico em relação aos estímulos dolorosos (Krout, 2007), à luz da teoria do portão da 

dor. A audição musical pode induzir um estado mental de bem-estar e relaxamento que 

desencadeia mensagens descendentes nas vias da dor, com efeito modulador do fenómeno 

doloroso (Crowe, 2004, citado por Krout, 2007). 

Krout (2007) recorda o papel do sistema límbico como gerador de respostas e 

libertação de substâncias que vão ditar as respostas à música relaxante. Altenmuller e 

Pinel (2006, citados por Krout, 2007), referem que o sistema límbico possui circuitos que 

geram a motivação e a emoção que resultam da audição musical e que se traduz por 

sensações de recompensa ou punição (“reward or punishment”). 

A Neuroquímica da música ainda está na sua “infância” como referem Chanda e 

Levitin (2013) mas há evidência de que a música tem efeitos bioquímicos ao nível dos 

circuitos neuronais da recompensa, da motivação, do prazer, stresse e alerta, neuro-

imunitários e dos laços sociais.  

Krout (2007) cita Jourdain, 1997 que recorda que o sistema límbico se articula 

constantemente com as áreas corticais da cognição e do pensamento consciente. 

Lemonick (2003, citado por Krout, 2007), lembra que o sistema límbico possui muitas 

das suas estruturas ao nível do lobo temporal, onde situam as áreas auditivas.  

O sistema límbico inclui estruturas como o tálamo, a amígdala e o hipotálamo 

(Pinel, 2006, citado por Krout, 2007).  

A amígdala reveste-se de um papel fundamental nas respostas às aferências não 

só auditivas, mas também visuais e outras, resumindo multimodais, uma vez que é 

activada por estímulos de alto valor biológico, sendo significativa a sua activação por 

estímulos musicais (Krout, 2007). 

O hipocampo tem um papel fundamental na memória, sendo que no caso da 

música relaxante é capaz de associar certas músicas a experiências anteriores de 

relaxamento e bem-estar (Pinel, 2006; Englert, 2004; Altenmuller, 2004; Schnek & 

Berger, 2006, citados por Krout, 2007). 

Segundo Krout (2007) a música relaxante desencadeia igualmente respostas ao 

nível do sistema nervoso autónomo, inibindo o simpático ou estimulando o 

parassimpático. O componente simpático do sistema nervoso autónomo é o mediador das 

respostas de stresse que impedem o individuo de relaxar, como sendo o aumento da 
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frequência cardíaca, a libertação de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) e de 

cortisol.  

A música relaxante desencadeia, segundo Chanda e Levitin (2013) estimulação 

do hipotálamo, que activa o eixo hormonal hipotálamo-hipofisário-suprarenal. A audição 

de música relaxante pode assim inibir as cascatas hormonais do stresse, como 

demonstrado por vários estudos entre eles o de Khalfa, Bella, Roy, Peretz, e Lupien 

(2003) em que a audição musical, em doentes pré-cirúrgicos, provocou uma marcada 

redução dos níveis de cortisol salivar. O envolvimento do sistema nervoso parassimpático 

pela música pode facilitar o relaxamento por efeitos benéficos ao nível da frequência 

cardíaca, respiração, consumo de oxigénio e pressão arterial (Collinge, 1998; Crowe, 

2004, citados por Krout, 2007). 

Nobre, Leite, Orsini, e Corrêa (2012) fizeram uma revisão da literatura respeitante 

a estudos sobre as respostas fisiológicas ao estímulo musical, e os resultados encontrados 

por eles sugerem que a música pode ter um papel real na regulação de níveis da pressão 

arterial através do seu processamento neuronal. Se a música provocar uma diminuição da 

atividade simpática associada a um aumento da actividade vagal, vai produzir bradicárdia, 

tendendo a produzir uma diminuição da resistência periférica total e do débito cardíaco, 

contribuindo, assim, para o retorno da pressão arterial aos níveis normais numa situação 

de hipertensão. Este autor considera que este é um bom exemplo de como os mecanismos 

de processamento cerebral da música podem permitir obter benefícios na práctica clínica 

de diversos profissionais da saúde, minimizando, por exemplo, os efeitos do stresse a que 

os doentes são submetidos.  

Num estudo publicado em 2007 (Teng, Wong e Zhang) verificou-se que ouvir 

gravações de música relaxante de manhã e à noite, as pessoas com hipertensão arterial 

podem conseguir diminuir a sua pressão arterial e mantê-la baixa.  

Também White (1999) refere os efeitos benéficos da música relaxante nos doentes 

com status pós-enfarte do miocárdio, em que se assistiu a uma redução da frequência 

cardíaca, frequência respiratória e consumo de oxigénio pelo miocárdio. 

Num estudo publicado por Bernardi, Porta, e Sleight (2006) concluiu-se que o 

ritmo (tempo) musical, e não a preferência pelo estilo musical, seria responsável pelos 

efeitos cardiovasculares e respiratórios. Os participantes ouviram peças de vários estilos, 

desde o rap a peças clássicas, e foi de facto o ritmo que ditou os efeitos fisiológicos: a 

tensão arterial, as frequências cardíaca e respiratória variaram de acordo com o ritmo, e 

no mesmo sentido. 
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No entanto, muitos estudos utilizando a música em doentes, cirúrgicos ou não, não 

conseguiram demonstrar um efeito relaxante nos mesmos. Numa análise de onze estudos 

efectuados sobre os efeitos da música na ansiedade do pré-operatório, Pittman e Kridli 

(2011) constataram que só em três dos oito estudos que avaliaram a pressão arterial 

(38%), se concluiu que a audição musical reduziu a pressão arterial. Em apenas três dos 

sete (43%) estudos que avaliaram a frequência cardíaca, se registou uma diminuição da 

mesma. Finalmente, em dois dos quatro (50%) estudos em que se avaliou a frequência 

respiratória, notou-se uma redução da mesma. Estes autores concluíram assim que neste 

grupo de onze estudos, houve uma evidência inconsistente em relação a eficácia da 

música na redução da pressão arterial, frequência cardíaca e respiração em pacientes 

ansiosos. Consideraram no entanto, pela análise dos ditos estudos, que a intervenção da 

música ainda pode ser utilizada pelos enfermeiros para criar um ambiente calmo e 

relaxante destinada a reduzir a ansiedade em pacientes pré-operatórios.  

Também entre nós, no estudo de Rodrigues et al. (2004) sobre a influência da 

utilização da música em doentes submetidos a cirurgia cardíaca no serviço de cirurgia 

cardio-torácica do Hospital de Santa Marta em Lisboa, se concluiu que a música de facto 

não influenciou o nível de ansiedade dos indivíduos em estudo, tendo porém provocado 

alterações positivas na participação nos cuidados de saúde. 

Num estudo efectuado por Labbé et al. (2007), cinquenta e seis estudantes 

universitários, foram expostos a diferentes tipos de gêneros musicais depois de 

experimentar um teste de stresse. Os indivíduos que ouviram música clássica e música 

relaxante por livre escolha tiveram significativas reduções dos níveis de ansiedade, 

agressividade, e alerta (“arousal”) ao nível do sistema nervoso simpático, e aumento dos 

níveis de relaxamento em comparação com os indivíduos que estiveram em silêncio ou 

ouviram música heavy metal. Os resultados indicaram que ouvir música relaxante ou 

música clássica, escolhida pelo próprio, após a exposição a um agente gerador de stresse, 

reduz significativamente estados emocionais e fisiológicos negativos comparando com o 

silêncio ou o heavy metal. No entanto os autores consideraram que o facto de os 

indivíduos acreditarem que a música seria relaxante pode ter tido um efeito de viés que 

por outro lado apoia a ideia de que a música auto-prescrita será talvez mais eficaz que a 

imposta, o que se pode explicar por uma sensação de maior controlo sobre as condições 

ambientais numa situação de stresse.  

Décadas de investigação permitiram definir quais as características da música 

mais relaxante (White, 1999); essas características são um tempo de cerca de 60 
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batimentos por minuto (Alvin, 1966, citado por White, 1999; Altshuler, 1960, citado por 

White, 1999), ser composta sobretudo por frequências baixas (Diserens, 1939, citado por 

White, 1999), ter um predomínio de sons de cordas e poucos sons de instrumentos de 

sopro e de percussão (Alvin, 1966; Altshuler, 1960; Diserens, 1939; Gaston, 1960, citados 

por White, 1999). Outros autores referem as propriedades da música relaxante como 

sendo o tempo estável e lento, volume baixo, dinâmica leve com pouca variação Knight 

& Rickard, 2001), melodias suaves e harmoniosas, ausência de letras (Chanda & Levitin, 

2013) e ausência de ritmo acentuado (Khalfa et al., 2003; Bigand, Vielliard, Madurell, 

Morozeau, & Dacquet, 2005; Hatem et al., 2005; Krout, 2007, citados por Nunes-Silva, 

2012). Em relação ao ritmo, outros consideram o ritmo repetitivo como relaxante (Knight 

& Rickard, 2001).  

O chamado estado de relaxamento é um conjunto de alterações fisiológicas 

integradas que são observadas quando um sujeito se encontra numa actividade mental 

repetitiva e passivamente ignora pensamentos perturbadores (Wallace & Benson, 1972, 

citados por Jacobs, Benson, & Friedman, 1996); esse estado está associado com 

alterações fisiológicas que incluem diminuição do consumo de oxigénio, da frequência 

cardíaca, da pressão arterial, da frequência respiratória, e da concentração de lactato no 

sangue (Wallace & Benson, 1972, citados por Jacobs et al., 1996). O estado de 

relaxamento é agora amplamente usado para tratar uma ampla variedade de transtornos 

de saúde que são causados ou exacerbados pela excitação do sistema nervoso simpático, 

incluindo a Hipertensão, Cefaleias, Ansiedade e Dor associadas a procedimentos médicos 

geradores de stresse, síndrome pré-menstrual, insónias, e mesmo a infertilidade. O estado 

de relaxamento pode ser conseguido através de uma massagem, uma flagrância ou pela 

música (Field et al., 2005)  

Ainda segundo, os efeitos no sistema nervoso periférico do relaxamento via 

sistema nervoso autónomo têm sido relativamente bem descritos, mas é ponto assente que 

essas alterações periféricas são secundárias a alterações ao nível do sistema nervoso 

central (S.N.C.), que têm sido muito pouco estudadas.  

Dos poucos estudos sobre o relaxamento ao nível cerebral, destaca-se o 

Electroencefalograma (E.E.G.) e por esta técnica verifica-se uma redução do estado de 

alerta do S.N.C., o que se traduz num aumento das ondas alfa (α) e teta (θ) (Jacobs et al., 

1996). Segundo Lee (2009), de uma forma geral, as ondas alfa (8-12 Hz) correlacionam-

se com o relaxamento ou o repouso, enquanto as ondas beta (13-30 Hz) correlacionam-se 

com a concentração mental e o pensamento activo. As ondas teta (θ) (4 a 7 Hz) estão 
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presentes na sonolência ou face precoce do sono e as Delta (δ) (0,1-3 Hz) relacionam-se 

com o sono profundo.  

Aceita-se que ouvir música aumenta as ondas teta e alfa que estão associadas ao 

aumento de relaxamento (Marzukia, Mahmooda, & Safria, 2013); Alguns estudos como 

o de Field et al. (2005) têm relacionado o relaxamento com certos padrões 

electroencefalográficos; neste estudo o cheiro de um produto de aroma relaxante 

provocou um aumento da actividade beta, de predomínio frontal esquerdo, indicador de 

humor positivo e comportamento activo, em relação à predominância frontal direita. 

Neste estudo também se verificou um aumento da actividade teta em estados de 

relaxamento. Estes autores referem que a música relaxante provoca igualmente essas 

alterações neurofisiológicas. Também no estudo de Jacobs e Friedman (2004) se verificou 

que as técnicas de relaxamento acarretavam um aumento da actividade teta em múltiplas 

regiões do córtex; os achados deste estudo sugerem que é a actividade teta, e não a beta, 

a melhor indicadora de um estado de relaxamento cerebral. 

Outros estudos como o de Huang e Lo (2009) feito em praticantes de meditação 

Zen conclui que a meditação profunda se acompanha de actividade beta, mas em 

indivíduos experimentados, enquanto indivíduos inexperientes em meditação exibiam um 

predomínio de ondas teta.   

Numerosos estudos têm sido feitos para avaliar o efeito relaxante da música 

recorrendo a meios neurofisiológicos, nomeadamente o E.E.G. (Marzukia et al., 2013); 

Têm sido utilizadas recentemente as interfaces cérebro-computador como o Neurosky©, 

muito adequadas à investigação pela sua portabilidade e simplicidade (Rebolledo-

Mendez et al., 2009). Do ponto de vista da interpretação, o Neurosky mede de uma forma 

razoavelmente fidedigna os níveis de meditação e relaxamento cerebral durante uma dada 

tarefa, seja ela a realização do Teste de Stroop ou das Torres de Hanoi, (Crowley, Sliney, 

Pitt, e Murphy, 2010) ou ainda durante a audição musical.   

No estudo de Marzukia et al. (2013) estes investigadores procuraram encontrar o 

tipo de música que pode produzir relaxamento, através da análise do espectro de potência 

do E.E.G. nas bandas de frequência. Foram investigados quatro tipos de música, 

nomeadamente, o som do piano, o som das ondas, sons de pássaros e sons da natureza. 

Como resultado, 71,4% dos indivíduos foram capazes de alcançar maior densidade 

espectral de potência em teta e frequência alfa ao ouvir o som do piano e som da natureza, 

enquanto apenas 28,6-42,9 % dos indivíduos foram capazes de produzir o mesmo ao ouvir 

som de ondas e som de pássaros. Parece poder concluir-se por este estudo que o som do 
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piano e os sons da natureza aumentam o relaxamento, como indicado pelo aumento de 

frequências teta e alfa, em comparação com o som de ondas e som de pássaros. 

 

3.7. Música e dor 

Actualmente estudos vêm sendo realizados para investigar qual a influência da 

música em diferentes situações clínicas. Muitos autores assinalam que a música pode 

desencadear diferentes respostas fisiológicas, tais como alterações na pressão arterial, na 

frequência cardíaca e respiratória, na temperatura corporal, nas respostas galvânicas da 

pele, nos parâmetros bioquímicos dos sistemas endócrino e imunológico e nas variações 

emocionais (Nobre, Leite, Orsini, e Corrêa, 2012). Os mesmos autores consideram que 

estas alterações se devem a variações no balanço entre sistema nervoso autónomo 

simpático e parassimpático, em favor do parassimpático, nos casos em que existe redução 

da tensão arterial e da frequência cardíaca, através do possível envolvimento de áreas 

límbicas cerebrais que modulariam funções hipotálamo-hipofisárias, concluindo-se que a 

música pode ter um papel real na regulação de níveis da tensão arterial, da frequência 

cardíaca e respiratória, entre outros benefícios, como a redução da ansiedade e da dor. 

Guétin e Touchon (2012) referem que entre 1500 e 1600 a.C. os hieróglifos do 

Egipto já testemunham os “encantamentos” destinados a tratar a esterilidade, as dores 

reumatismais e as picadas de insectos. Os mesmos autores referem que no fim do Séc. 

XIX alguns dentistas utilizavam a música emitida por um fonógrafo, tendo constatado 

uma diminuição da intensidade das dores, da ansiedade, das queixas e da frequência das 

náuseas. Lembram o estudo de Gardner publicado em 1960 na revista Science que 

afirmou que a audição musical diminuiu a dor em cerca de 90% de entre 5000 pacientes. 

Em 1960 foi feita uma revisão de variados estudos feitos para avaliar o efeito da 

música na dor e no consumo de opióides, tendo sido concluído num total de quase 4000 

indivíduos que esse efeito existia, embora com uma importância pouco clara (Cepeda, 

Carr, Lau, & Alvarez, 2006).  

De facto actualmente a musicoterapia é hoje em dia utilizada sobretudo no 

tratamento da dor (Guétin & Touchon, 2012). Estes autores afirmam que nos últimos 

vinte anos a evolução das técnicas de imagiologia cerebral e a publicação de numerosos 

trabalhos científicos tem ajudado a perceber melhor os mecanismos implicados na relação 

“música e dor”. 
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A audição musical pode reduzir a dor crónica inerente a uma variedade de 

condições dolorosas, incluindo a osteoartrite, as discopatias degenerativas e a artrite 

reumatóide (Siedliecki & Good, 2006).  

A música pode ajudar quem sofre de Enxaqueca (Oelkers-Ax et al., 2008) ou de 

outras cefaleias crónicas (Risch et al., 2001) na medida em que pode reduzir a frequência, 

intensidade e duração das crises dolorosas.  

 A musicoterapia é cada vez mais usada em hospitais para reduzir a necessidade 

de medicação durante o parto, para diminuir a dor pós-operatória (Nilsson, Unosson, & 

Rawal, 2005; Leitão, 2012) e complementar o uso de anestesia durante a cirurgia 

(Nilsson, 2009). É também cada vez mais utilizada na redução da ansiedade e melhoria 

da compliance a diversas técnicas diagnósticas e terapêuticas (Leitão, 2012). A 

musicoterapia pode diminuir ou suprimir a dor na criança e também a “dor” nas famílias, 

juntamente com outras terapias não-medicamentosas, melhorando a qualidade de vida 

(Métayer, Merckx, & Blanche, 2007).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Dobbro (1998) investigou o uso de música erudita no tratamento de mulheres 

com Fibromialgia. O estudo tinha vários objectivos sendo o principal o de identificar os 

efeitos da música erudita no tratamento da dor crónica. Foram analisadas quarenta 

mulheres que ouviam música escolhida durante 20 minutos, duas vezes por semana, num 

total de 80 sessões. A escolha da música ficou limitada à música erudita, pois a 

investigadora considerou que a música vocal poderia confundir os resultados, podendo 

esses reflectir os efeitos provocados pelo texto e não pela música em si. A investigadora 

seleccionou para o seu reportório músicas calmas dos séculos XVIII e XIX, das quais as 

mulheres participantes escolheriam as que queriam ouvir. Esse estudo concluiu que 95% 

das mulheres gostaram muito da audição e sentiram alívio da dor. O alívio da dor, segundo 

a autora, resulta porque a música liberta as endorfinas porque afecta o hemisfério cerebral 

direito, estimulando a glândula pituitária que por sua vez auxilia no alívio da dor, sem 

efeitos colaterais e sem interacções com agentes farmacológicos. Para além do alívio da 

dor referido, a música fortaleceu a relação enfermeira-doente, diz a investigadora 

“notámos o quanto ela favorece a comunicação não-verbal. Muitas vezes nos 

surpreendíamos, ao término das sessões, com um abraço. Mais do que isso, pudemos ir 

vendo um certo brilho nos seus olhares e sorrisos, absolutamente não mensuráveis” 

(Dobbro, 1998, pp. 132-133).  

LeRoux (2008) lembra que a música e a dor partilham as mesmas áreas 

psiconeurológicas, muitas delas no “centro emocional” do cérebro. Em primeiro lugar, 
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quer a música quer a dor são aferências sensoriais, e por isso se forem simultâneas 

concorrem ao nível do tálamo, grande “estação central” dos impulsos sensitivos ao nível 

cerebral. Em segundo lugar, quer a música quer a dor são processadas ao nível do sistema 

límbico, o que quer dizer que quer a música quer a dor estão intimamente relacionadas 

com a experiência emocional. 

Guétin e Touchon (2012) propõem que a música tem efeito neuropsicológicos ao 

nível da dor, efeitos esses que tem várias componentes, nomeadamente a sensorial, a 

cognitiva, afectiva, comportamental e psico-social; 

Segundo estes autores, componente sensorial deve-se a uma “contra-estimulação” 

das fibras aferentes à luz da teoria do portão da dor; Bertirotti e Cobianchi (2007) e 

Métayer et al. (2007) lembram que a música provoca a libertação de endorfinas que 

actuam como analgésicos endógenos. 

A componente cognitiva tem por base o desvio da atenção (Le Roux, 2008; 

Mitchell, MacDonald, & Knussen, 2008; Guétin & Touchon, 2012), a criação de imagens 

mentais; a atenção é focada no estímulo estético. 

A componente afectiva assenta na modificação do humor, reduzindo a depressão 

e a ansiedade e diminuindo os sentimentos de angústia, ao que se pode acrescentar o 

aumento da motivação (LeRoux, 2008). O efeito benéfico das obras de arte, de entre elas 

as musicais, deve-se, segundo Leitão (2012), não apenas ao factor “distracção”, mas pela 

emoção suscitada no doente; por isso a música agradável e familiar parece ser a mais 

eficaz a aumentar a tolerância à dor (Leitão, 2012). Knox, Beveridge, Mitchell, e 

Macdonald (2011) fizeram um estudo com vários tipos de música e dor térmica e 

concluíram que o efeito terapêutico da música na dor depende da preferência pessoal, 

associações entre a música e o contexto da audição musical, a emoção expressa na própria 

música, o conteúdo acústico das mesma, sendo todos eles factores capazes de alterar a 

experiência emocional associada à audição musical. 

A componente comportamental, para Guétin e Touchon (2012), consiste na 

hipotonia muscular e na estimulação da psicomotricidade;  

Por fim, a componente psico-social deve-se aos factores individuais que presidem 

à preferência musical e à expressão das emoções pessoais, ao alívio das tensões 

emocionais (Mitchell et al., 2008) e a comunicação. A música parece mais eficaz no 

tratamento da dor quando está de acordo com as preferências do doente (LeRoux, 2008). 

Por outro lado a música “relaxante” é também eficaz no tratamento da dor, como o atesta 
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estudos feitos com música sem letra, com tons baixos, predomínio de sons de cordas sobre 

sopro ou percussão e volume até 60 dB (Staum & Brotons, 2000). 

Segundo Alonso-Cardaño et al. (2008), a musicoterapia demonstrou induzir 

relaxamento e distracção do foco de dor, diminuindo a ansiedade e o stresse; a música 

aumenta a motivação, eleva o humor, reforça os sentimentos de responsabilidade e 

controlo. A musicoterapia incorpora todas as estratégias cognitivas e pode ser adaptada a 

uma ampla gama de níveis funcionais físicos e cognitivos. A musicoterapia também 

proporciona suporte social, percepção da realidade, estimulação sensorial, assim como 

oportunidades de auto-expressão e de aquisição de ferramentas adaptadas tanto à idade, 

tanto cognitivas como de expressão. 

LeRoux (2008) refere ainda como componente do efeito da música sobre a dor, a 

dimensão espiritual. Este autor refere estudos recentes que sugerem que a dimensão 

espiritual influencia todos os aspectos dos cuidados de saúde. Monteiro (2012) avaliou 

níveis de espiritualidade em doentes com lombalgias crónicas e concluiu que a 

incapacidade por lombalgia apresentou uma correlação com os níveis de espiritualidade. 

Keefe (2001) verificou que num grupo de doentes com artrite reumatóide havia uma 

relação directa entre a presença de necessidades espirituais diárias e a melhoria da saúde. 

Cloninger (2004) considera que a espiritualidade pode evitar as doenças físicas e mentais 

de forma indirecta através da redução do stresse. Williams (2007) partilha uma opinião 

semelhante ao considerar que a religião pode afectar a saúde, de forma indirecta, através 

de factores gerais de bem-estar que incluem práticas saudáveis e estreitamento de laços 

sociais. No final do século passado Seligman e Csikszentmihalyi (2000) introduziram o 

conceito de psicologia positiva salientando a importância de variáveis como a 

espiritualidade, as crenças, o coping, o optimismo e o bem-estar na prevenção e no 

tratamento da doença. 

Estudos indicam que os doentes levam em linha de conta as suas crenças 

espirituais no momento de tomar decisões terapêuticas (LeRoux, 2008). A Espiritualidade 

respeita a uma relação entre o self com o que o rodeia, e reflecte-se na forma de viver e 

estratégias de coping. Há uma relação estabelecida entre bem-estar espiritual e saúde.  

Há também uma relação ancestral entre a música e a espiritualidade. A música 

como expressão natural da emoção humana, constitui uma linguagem espiritual e 

simbólica que ajuda a definir um espaço “sagrado” para o indivíduo (LeRoux, 2008). 

Garcez e Monteiro (2010) citam Leinig que afirmou “A música foi, primeiramente, a 

linguagem mágica do homem primitivo, na sua evocação às divindades. Em seguida 
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tornou-se ciência, como as matemáticas e a astronomia, entre outras. Durante muitos 

séculos permaneceu oração e, finalmente, ao se misturar com o mundo profano, tornou-

se arte e divertimento (…)” (Garcez & Monteiro, 2010, p. 4). Os mesmos autores referem 

que dados arqueológicos revelaram que as civilizações antigas usavam a música em 

rituais religiosos, com o objectivo da evocação de deuses, podendo encontrar-se na Bíblia 

a história do jovem Davi que fazia uso da lira para livrar os maus espíritos que 

atormentavam o rei Saúl, trazendo-lhe alívio momentâneo à sua alma. 

A musicoterapia, segundo Guétin e Touchon (2012), integra-se perfeitamente 

numa abordagem multidisciplinar da dor, pela sua acção sensorial, afectiva, cognitiva, e 

comportamental. Estes autores referem que, dada a simplicidade da sua aplicação, 

associada a uma ausência de efeitos secundários, fazem da musicoterapia, uma opção 

particularmente interessante no tratamento da dor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

Capítulo IV: Psicologia da preferência musical 

 

4.1. Estilos musicais, etnomusicologia e sociologia da música 

Segundo Bigand (2013) o bébé nasce musical, e toda a vida do indivíduo é repleta 

de sonoridades que imprimem na memória emoções associadas às experiências de vida. 

Não é pois supreendente que a música seja omnipresente na nossa sociedade, tal como 

em todas as culturas do mundo, mesmo naquelas onde ainda não entraram as novas 

tecnologias do som. 

Dahlhaus e Eggebrecht (2009) questionam se é possível fazer uma história 

universal da música, da mesma forma que existe o problema se existe “a música” no 

singular e o conceito de “história universal”; consideram que quer a música quer a história 

são conceitos indeterminados pela multiplicidade e diversidade de componentes e 

acontecimentos. Segundo estes autores, na Europa de Hegel do eurocentrismo, à volta de 

1800, considerava-se existir uma cultura musical universal que se confundia com a cultura 

musical europeia; só no século XX à cultura europeia se juntam as culturas japonesa, 

indiana e outras, de forma inegável, sendo a cultura musical também universal. Para estes 

autores a música é pois “única”, sendo a história universal também “única”, sendo a 

concretização das idéias de Kant, em que a estética seria uma utopia em que o juízo do 

gosto é “subjectivo” e no entanto universal.  

Já Helmholtz na sua obra “Theorie Physiologique de la Musique” (1868) referia 

que, quando se aborda a problemática da formação dos diversos estilos musicais, a 

explicação das regras elementares das composições musicais não é sempre puramente 

científica. O problema para este autor pertence ao domínio da estética; a “teoria das 

consonâncias” que classifica os intervalos e os acordes em agradáveis ou desagradáveis, 

envolve um “bem-estar dos sentidos” e um consequente “belo estético”.  

Segundo Bigand (2013) a música não é recente na história do homem, como o 

atestam flautas com mais de 40000 anos. Não é fácil detectar civilizações onde as práticas 

musicais não tenham sido executadas, com a excepção de alguns regimes totalitários de 

curta duração. 

Na Transilvânia, na pequena aldeia cigana de Ceuas, onde raramente existe água 

potável, conforme referido por Bigand (2013), citando o etnomusicólogo Filippo Bonini 

Baraldi, a música existe em permanência. Fora das casas e apesar das temperaturas 

negativas, a música está lá para acompanhar e gravar a história - a vida, a morte, as 

alegrias, as tristezas - de cada um dos indivíduos da comunidade. A música cigana tem o 
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poder de manipular as emoções escolhendo dentro do reportório as áreas e estilo de 

interpretação adequados às circunstâncias. 

Segundo Muszkat et al. (2000) a música não resulta apenas da disposição de 

vibrações sonoras, mas sim da estruturação dessas vibrações em padrões temporais 

organizados de signos, cuja forma, sintaxe e métrica se constitui num verdadeiro 

“sistema” independente e complexo, no qual significante e significado irão remeter-se à 

estrutura da própria música, isto é, à forma e ao estilo musical. 

Helmholtz (1868) refere que as gamas, os modos, as modulações, sofreram 

numerosas modificações ao longo da história das civilizações, e não resultam apenas de 

leis naturais invariáveis, mas também de princípios estéticos que variaram ao longo do 

desenvolvimento progressivo da humanidade e que ainda “não pararam de variar ainda 

hoje” (1868).  

Helmholtz (1868) afirma que a teoria musical é em grande parte não 

imediatamente acessível à observação consciente, e é um campo em que as investigações 

estéticas tem um terreno vasto e fecundo, para que se determine quais as regras técnicas 

que presidem a cada um dos movimentos artísticos sucessivos.  

Já em 1868 Helmholtz afirmou que os princípios fundamentais de cada estilo e de 

cada escola artística não se podem explicar não só à luz da ciência experimental, mas 

também com base em investigações históricas e artísticas. 

Segundo Muszkat et al. (2000), a música, nas diversas vertentes estéticas, 

terapêuticas ou rituais, reflecte a forma de ser do homem e as suas contradições. A forma 

de como aquele sente e pensa o mundo, o seu sistema cultural e social de descodificação, 

determinam elementos de tensão e de relaxamento, que são sentidos, ou apenas 

conceitualmente interpretados de forma abstracta, que por sua vez condicionam a música, 

no que toca aos seus elementos de lógica, proporção e simetria. Como consequência, a 

evolução do pensamento científico condicionou a evolução da estética musical do 

ocidente de forma estreita. 

Segundo Levitin & Tirovolas (2009); a música é caracterizada por oito dimensões 

ou características perceptuais, que podem variar de forma independente: nota, ritmo, 

timbre, andamento, metronomia, contorno, altura, e localização espacial. 

As tradições de cada cultura humana reflectem-se na forma de como essa cultura 

combina esses oito atributos, criando a sua música. As regras que presidem a essa criação 

podem ser vistas como a gramática dessa música, definindo-se assim um estilo musical 

(Lerdahl & Jackendoff, 1983). A gramática musical e a linguística permitem criar um 
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número teoricamente infinito de canções ou frases através de combinações e rearranjos 

de elementos.  

Na música ocidental e segundo Castanheira (2012) se existem etapas históricas na 

música ocidental, sendo as principais a Idade Média, o Renascimento, o Barroco, o 

Classicismo, o Romantismo e os seculos XX e XXI, é porque existem conceitos que são 

comuns a um determinado período e que, ao sofrerem alterações, deram origem a outros, 

que acabaram por introduzir novas tipologias.  

Moore (1962/2008) considera que todas as obras de arte do passado têm dois 

significados, um actual e o outro histórico. “Perante obras como o Juízo Final de Miguel 

Ângelo ou a Paixão Segundo S. Mateus de Bach, esquecemo-nos da história pois elas 

comunicam connosco directamente em termos dos nossos próprios pensamentos e 

sentimentos” (Moore, 1962/2008, p. 13). Este autor considera que a arte só se torna 

importante para o individuo após essa lhe ter despertado interesse, envolvendo, pelo 

menos em parte, as emoções. 

Hodier (2002) refere que a musicologia fez enormes progressos nas últimas 

décadas, quer na aquisição e investigação de conhecimentos, quer na sua difusão, mas 

uma lacuna existente é a ausência de trabalho de síntese sobre as formas da música. Este 

autor tenta definir na sua obra os conceitos de género, estilo, forma e estrutura; assim, o 

género musical é, por um lado, o espírito que preside à criação da obra, por outro o 

conjunto das formas que a compõem; exemplos são a música sacra/profana, 

vocal/instrumental, ópera/cantata, etc…. 

Para Hodier (2002), o estilo é aquilo que reflecte a técnica de concepção da obra, 

e que faz com que a obra seja ou não original; exemplos são o estilo de Mozart, ou de 

Wagner. Também pode ser colectivo, como o “estilo lírico”, ou “estilo da fuga “. A forma 

e a estrutura têm a ver com os elementos que compõem a obra, sendo a estrutura o tipo 

de elementos e a forma o modo de como esses elementos s e agrupam para formar a obra. 

Exemplos de Formas são a Abertura, a Ária, o Bailado, a Balada, a Cantata, a Forma 

Gregoriana, a Missa, a Sinfonia, a Canção, etc…a estrutura é dada pelos movimentos, 

pelo compasso, pelo refrão, pelo dueto ou trio, etc… 

Segundo o Dicionário de música de Borba e Lopes-Graça (1954/1996), “estilo” 

tem a ver com a feição especial, característica e constante que o artista imprime às suas 

criações; como exemplos são enumerados vários, como o estilo medieval, italiano, 

verdiano, religioso, fugado, etc…segundo os mesmos autores, o “género” pode resultar 

da forma como os Gregos afinavam as quatro cordas da Lira, resultando o género 
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diatónico, o cromático e o enarmónico. O termo também se aplica aos intervalos que 

separam os diferentes graus da escala, como os de segunda, quarta, etc…também se aplica 

à forma como se constrói a obra de arte, podendo ser género sonata, fantasia, suite, coral; 

ou os modos de ajustamento das várias partes da composição, como o género 

harmonizado, contrapontado, fugado, etc… e ainda a classificação das obras musicais 

segundo a técnica e estética empregues, podendo enumerar-se o género clássico, 

romântico, leve, pesado, dramático, religioso, popular, bailado, ópera, etc…. 

A formas são, segundo Borba & Lopes-Graça (1954/1996), a coordenação num 

todo homogéneo dos vários elementos que constituem a obra de arte. Os elementos 

constitutivos das obras musicais são a tonalidade, o compasso, o ritmo, o andamento, os 

motivos melódicos, etc…que ao juntar-se geram as formas instrumentais (prelúdio, 

fantasia, dança, poema sinfónico, tocata, serenata, concerto, abertura, suite, etc…) ou 

vocais (melodia, Lied, cantata, missa, motete, oratória, ópera, coral, etc…). 

Allorto (2007) refere que hoje em dia se faz uma distinção clara entre música 

clássica e música ligeira em termos convencionais e provavelmente impróprios. “Música 

clássica” associa-se às obras do passado, no repertório lírico e concertístico; “Música 

ligeira” é a de entretenimento, popular, que se consome de forma massiva em lugares 

públicos e em casa, difundida pelos mass media actuais. Mas, recorda Allorto (2007) 

noutro tempo, a Pastoral de Beethoven e a Incompleta de Schubert eram música clássica 

e Fur Elise e as valsas dos mesmos compositores, respectivamente, eram consideradas 

música ligeira... 

Para Lord e Snelson (2008) a música actual pode agrupar-se em torno de dois 

grandes movimentos: a Música Popular e a Música do Modernismo e movimentos 

subsequentes, sendo que o Modernismo se iniciou em finais do século XIX. 

Segundo Lord e Snelson (2008) a música popular abrange uma variedade de 

estilos e ideologias que a torna muito difundida. Os elementos centrais que a constituem 

são, entre outros, a disseminação em massa, o enfoque comercial, a transitoriedade, que 

muitas vezes levantam questões que se prendem com a qualidade, a hierarquia cultural e 

o valor artístico intrínseco. A partir dos anos 50 assume-se em grande parte como música 

“pop” que representa hoje a mais vasta e reconhecível forma musical ao nível mundial; a 

música “pop” é marcada pela extrema diversidade e pelo paradoxo de estilos distintos e 

localizados que são apreciados como parte de híbridos internacionalmente disseminados. 

Já em 1962 Moore afirmava que a única música universalmente apreciada era a música 

popular, que “é planeada com cuidado para ser rapidamente apreendida e retine nos 
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nossos ouvidos com maior frequência possível de forma a implantar a sua popularidade” 

(Moore, 1962/2008, p. 16). 

A música do Modernismo foi fruto do fim da era do Romantismo; segundo Lord 

e Snelson (2008) valores como o capitalismo, o cristianismo ou a monarquia eram postos 

em causa; surgiram as teorias de Darwin; o desenvolvimento tecnológico acelerado e as 

Guerras mundiais provocaram grandes mudanças no estilo de vida e valores estéticos. Na 

pintura surge o Impressionismo e a Art Nouveau. Para Pierre Boulez, citado pelos 

referidos autores, o Modernismo iniciou-se com Debussy; Stravinsky viria a ser um dos 

ícones do Modernismo. Outros movimentos do século XX na música foram ainda o 

Neoclassicismo, o Nacionalismo Musical e o Vanguardismo do pós-guerra, de que são 

exemplos Poulenc, Bela Bartok ou Schoenberg, respectivamente.  

 Pimentel, Vargas, Almeida, Maynart, e Figueiredo (2012) assinalam que a musica 

do pós-guerra, a partir de 1945, foi dominada por três países, Alemanha, Itália e França, 

que constituíram como que um eixo central na cultura musical; esse eixo foi sendo 

acompanhado pela música dos “outros” – africanos, asiáticos, árabes – numa crescente 

mundialização da música, aumentando o que Vargas chama de “espaço de enunciação”, 

espaço de divulgação da música clássica, ao nível mundial. Obras musicais oriundas de 

países periféricos, como Portugal, foram tratadas como subalternas, “ignoradas, 

negligenciadas, invisíveis, desprezadas, dispensadas” (Delgado, 2001; Lopes-Graça, 

1989, citados por Vargas et al., 2012, p. 1). Segundo Vargas et al. (2012), os 

musicologistas actuais passaram a considerar a música europeia como representativa da 

tradição cultural europeia e não universal. Por essa razão os títulos “História da música” 

passaram a chamar-se “História da Musica Ocidental”. 

Na introdução da obra de Salwa Castelo-Branco “Enciclopédia da Música em 

Portugal no Seculo XX” a autora considera que os domínios musicais não são vistos como 

“categorias estáticas e unificadas, que se caracterizam por constelações de elementos 

estilísticos presumivelmente autênticos, rígidos e perenes, mas sim como modelos 

subjectivos e fluidos que estão em constante mudança” (Castelo-Branco, 2010, p. V). A 

autora refere que os domínios mais habitualmente empregues, dando como exemplos 

música popular, música erudita, música tradicional, folclore, música ligeira, pop-rock, 

canção de Coimbra, fado, são ou foram muitas vezes categorizações de valor muitas vezes 

questionável, em função dos objectivos de tal categorização. A autora coloca pois em 

causa a existência dos domínios musicais muitas vezes invocados, sendo a classificação 

mais clássica a “tripartida” que divide a música em “música erudita”, “música folclórica” 
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e “música popular”. Castelo-Branco (2010) assinala assim o carácter dinâmico da música 

em todas as suas configurações, marcada pelo impacto da tecnologia e da globalização, e 

pelo desfasamento entre os rótulos e aquilo que designam, o perigo de definições rígidas 

que não têm em conta as ideias e subjacentes, propondo uma abordagem crítica em 

relação à categorização da música em domínios. 

Segundo Martins (2006), exemplo de música que acompanhou mudanças 

profundas na sociedade foi o Jazz em Portugal nos “loucos anos 20”; o quadro de valores 

peculiar, tradicionalista e conservador, constituiu uma estrutura de resistência a esse 

movimento vanguardista de nome Jazz que emergia nas principais capitais do ocidente. 

Tal como no mundo de então, também em Portugal a radio iniciou as suas transmissões 

regulares, passando a marcar o panorama cultural português. O autor refere que, apesar 

de a programação consistir maioritariamente de música erudita, fado e música ligeira, o 

Jazz aparece devagar, inicialmente confundido com a música “de dança” onde pontuavam 

por exemplo, o fox-trot, o one-step ou o shimmy. No entanto, gerou-se, sobretudo ao nível 

da imprensa, um movimento “anti-jazz” fruto das convicções e valores da época, 

colocando a origem do jazz em África, associando-o a rituais primitivos tribais, e com 

isso tentando ridicularizá-lo e menosprezá-lo. Enquanto em Paris ou Londres o Jazz era 

alvo de críticas positivas e estimulantes, em Portugal o teatro tradicional continuou 

também a dominar os cartazes, pois gozava de muita popularidade, enquadrava-se nos 

valores defendidos pelo regime e os actores e actrizes eram figuras conhecidas (Martins, 

2006). O mesmo autor assinala que também no cinema se verificou muita resistência a 

filmes que não seguissem o estereótipo aceite pelo regime, nomeadamente o estilo 

musical-nacionalista que pontuou sobretudo nos anos 40, os chamados “anos de ouro do 

cinema português”. Assim, o Estado-Novo, a Ideologia e a Folclorização são factores 

determinantes para retardar a emergência do Jazz em Portugal (Martins, 2006). 

O fado, segundo Castelo-Branco (2010), é um género de canção popular urbana 

desenvolvido em Lisboa a partir de meados do século XIX. No período oitocentista, a sua 

génese é em parte comum à da canção de Coimbra, mas as duas tradições autonomizaram-

se no início do século XX. As execuções públicas do fado, como refere a autora, são 

acontecimentos culturais complexos, estruturados pela interacção de factores genéricos 

como o contexto social e a conjuntura politica, ou específicos, como a ocasião, o 

repertório, os executantes, o público e as normas que presidem a sua execução. Em inícios 

do século XIX, e segundo Nery (2004), ao contrário de outras metrópoles europeias onde 

se multiplicavam os espaços públicos de acontecimentos de índole cultural, na cidade de 
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Lisboa mantinha-se uma atmosfera de fundamentalismo religioso e político entre o poder 

da coroa e a igreja, hostil à difusão das ideias iluministas vindas de França, o que 

condicionou severamente as práticas de sociabilidade urbana emergentes. 

Castelo-Branco (2010) refere que, apesar de nos finais do seculo XIX a prática do 

fado ser maioritariamente popular ou mesmo proletária, há já então no seu seio 

importantes fenómenos de expansão social e de negociação estética interclassicista que 

condicionam definitivamente o seu perfil poético-musical e os respectivos processos de 

mudança. Segundo Nery (2004), na história do Fado destaca-se a figura de Amália 

Rodrigues, que teve uma influência decisiva na reformulação das próprias convenções 

performativas do Fado. Ainda segundo Nery (2004),a partir da década de 50 o Estado 

Novo foi gradualmente invertendo o seu distanciamento ideológico inicial em relação ao 

Fado, para passar a incorporar o género musical numa estratégia de imagem populista que 

se estendia a todos os domínios da indústria cultural de massas.  

Marques (2006) refere que a sociedade portuguesa foi alvo de profundas 

alterações a partir do 25 de Abril de 1974, de entre elas a liberdade de expressão e o fim 

da censura. A televisão, com as novelas brasileiras, por exemplo, alterou os hábitos 

culturais dos portugueses, especialmente das classes mais desfavorecidas, que até aí não 

tinha acesso a outras informações para além daquelas permitidas pelo antigo regime que 

tinha durado 48 anos. Começa uma era de produção musical, fruto da adopção de padrões 

mundiais e globais, tornando a sociedade portuguesa mais cosmopolita. Marques cita 

Edgar Morin “a cultura de massa integra e integra-se ao mesmo tempo, numa realidade 

policultural” (Marques, 2006, p. 27). Aparecem os canais de televisão completamente 

dedicados a música, como a MTV, os canais privados de televisão, que impõem uma 

lógica concorrencial de guerra de audiências. Passa a imperar uma música de consumo 

imediato, produto da cultura de massas que é impossível de separar da música de carácter 

ligeiro, como a música pop, rock e o que no nosso país a sociedade convencionou chamar-

se “Pimba”. Segundo Marques (2006), passa-se a adoptar-se uma música que se pode 

incluir no movimento kitsch segundo o qual, e citando Juam Ramirez, “objectos ou 

produtos culturais inúteis são revestidos com uma capa “artística” destinada a um 

consumo massivo e indiscriminado” (Marques, 2006, p. 30). Marques cita também 

Umberto Eco que diz que esta música de massas é um produto industrial que não visa a 

nenhuma intenção de arte, e sim às demandas do marcado. 

Castelo-Branco e Lima (1998) afirma que a música enquanto processo social, 

produto cultural, e comportamento expressivo desempenha um papel fundamental na 
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sociedade portuguesa. A etnomusicologia, para esta autora, é um domínio 

multidisciplinar que visa o estudo da música enquanto processo cultural e social. Esta 

investigadora afirmou em 1998 que os escassos indicadores existentes da vida musical 

portuguesa focavam essencialmente a música erudita, o financiamento público de 

actividades musicais e as preferências musicais dos lisboetas e dos portuenses. No 

entanto, e segundo Castelo-Branco e Lima (1998), existe em Portugal uma cultura 

musical local que persiste apesar de toda a massificação cultural dos dias de hoje. O 

levantamento efectuado pelo I.N.E.T. (Instituto de Etnomusicologia) da U.N.L. 

(Universidade Nova de Lisboa) em 1997 e 1998 apontou para cerca de 5000 grupos locais 

que abrangem vários domínios musicais como a música tradicional, popular, folclórica, 

erudita, ligeira, moderna, pop-rock, jazz e música de comunidades migrantes, sobretudo 

a africana. De entre os grupos musicais locais identificados, contaram-se mais de 2000 

grupos folclóricos, o que o torna um importante fenómeno de tradição artística local, 

através de música, dança e o traje, de construção simbólica de identidade, processo a que 

se pode chamar de “folclorização” cultural (Castelo-Branco & Lima, 1998). Martins 

(2000) destaca o papel das Filármónicas como instituições de cultura popular, que apesar 

das sucessivas crises vão persistindo através dos tempos, desempenhando uma importante 

função pedagógico-recreativa podendo ser consideradas “autênticos conservatórios 

populares”.  

Segundo Martins e Lopes (2005) referem que o folclore musical português tem 

um contexto funcional de uma utilidade que alimentou bailes, “modas” e “bailaricos” ao 

longo dos tempos, assente nas músicas e danças tradicionais. Exemplo dessa cultura 

folclórica é o Fandango, dança que se associa à música e ao traje que se tornou um 

elemento de recreação e afirmação social, presente obrigatoriamente no quotidiano lúdico 

das populações ribatejanas. 

Alain Daniélou, citado por Nazaré (2004), ao escrever sobre a música tradicional 

portuguesa, afirmou que nela se reconhece reminiscências celtas e formas sacras do 

mediterrâneo oriental e do império romano.  

Martins e Lopes (2001) opinam que ao fim ao cabo, todos os tipos diferenciados 

de música, erudita ou popular, rock ou jazz, lúdica ou de intervenção, têm na sua raiz em 

expressões musicais remotas, quando os homens não sabiam ainda articular palavras para 

se fazerem entender; são fruto de uma mesma origem, expressões mais ou menos 

sublimes de uma mesma natureza.  
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4.2. Psicologia social da música 

Marques (2006) afirma que nos dias de hoje é um erro pensar que a música vive 

num mundo próprio, e que o gosto musical é independente das forças sociais que o 

rodeiam; cita Simon Firth “o desenvolvimento em larga escala da indústria de gravação, 

marcou uma profunda transformação da experiência musical, um declínio da composição 

musical amadora, um aumento de uma nova forma de consumo e utilização musical” 

(Marques, 2006, p. 28). O autor refere que o gosto musical é um fenómeno social, que 

nasce, vive e morre, determinado pela vida social à qual pertence (Marques, 2006). 

Também Monteiro (2001) refere que um simples concerto é um acto cultural e social bem 

inserido na complexidade da sociedade em que vivemos. 

Segundo Koelsch e Siebel (2005) os efeitos da música no sistema imunitário têm 

sido avaliados medindo as concentrações de Ig A salivar; curiosamente, foram 

estabelecidas relações entre o sistema imunitário e a resposta motora, a que constitui 

muitas vezes a primeira etapa do planeamento da acção. O mesmo autor refere a 

interferência da música com o planeamento da acção em músicos, e ainda refere que a 

audição de música tocada num piano parece activar as áreas pré-motoras em pianistas. O 

movimento induzido pela música, seja a dança, bater a mão ou o pé, ou o próprio canto, 

que é um acto motor, é uma experiência comum, e tem uma função social de juntar ou 

afastar pessoas. Estas vantagens evolutivas de tipo social são pois para Koelsch 

presumivelmente acompanhadas de efeitos ao nível do sistema imunitário, o que pode 

explicar a evolução do comportamento cooperante da composição e execução musicais.  

Para Martins e Lopes (2001) a música, ontem e hoje, pela conexão social com o 

laboral, o sentimental, o cultural e o religioso, é parte integrante e indispensável do 

Homem como ser sensível e consciente, é elemento essencial sem o qual sentiremos, com 

certeza mais pobres e principalmente, de alguma forma, espiritualmente incompletos.  

Lamont e Greasley (2011) recordam que durante a adolescência a preferência 

musical tem um importante papel na aquisição de uma identidade grupal, mas mesmo na 

idade adulta as músicas da preferência podem permitir uma forma de percepção 

interpessoal que dê informações sobre a personalidade.  

A música preferida pode ser um meio para alcançar objectivos, como no caso de 

um hino nacional, ou um símbolo de uma etnia ou nicho cultural. Muitas vezes a música 

serve como forma de adaptação a uma nova cultura ou ao invés, ser a forma de ligação a 

cultura de onde se emigrou (Lamont & Greasley, 2011). 
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Num artigo que analisa influência da música na atividade física (Martins, 1996) a 

autora, brasileira, considera que as academias de ginástica do Brasil continuam a importar 

indiscriminadamente obras musicais utilizadas em nichos do “primeiro mundo”, 

persistindo em não considerar o enorme potencial musical que o Brasil tem, ao colocarem 

músicas que não condizem, melódica e literária, com a cultura brasileira. 

Os movimentos sociais utilizam a música como forma de protesto, forma de 

motivação, coesão grupal e de alcançar os objectivos e passar uma mensagem específica 

(Rentfrow et al., 2012). 

 

4.3. Preferência musical, motivação e emoção 

Dahlhaus e Eggebrecht (1985/2009), dois dos mais insignes musicólogos do 

século XX, no seu livro “O que é a música” afirmam: Ningém sabe o que é a música” ou 

ainda “cada qual o sabe de outro modo e, em ultima análise, só para si” (Dahlhaus & 

Eggebrecht, 1985/2009, p. 12) 

Rousseau, citado por Dahlhaus e Eggebrecht (1985/2009) dizia que a música pode 

ser definida como “ a arte de combinar sons de um modo agradável ao ouvido” (Dahlhaus 

& Eggebrecht, 1985/2009, p. 21). Para Johann Mattheson, citado pelos mesmos autores, 

a música é “a ciência e a arte de dispor habilidosamente sons idóneos e agradáveis, ligá-

los de modo correcto e suscitá-los com graça, a fim de mediante a sua harmonia serem 

promovidos a glória de Deus e todas as virtudes” (Dahlhaus & Eggebrecht, 1985/2009, 

pp. 20-21). 

Em relação à preferência musical, MacDonald (2013) afirma que cada selecção 

musical feita pelo ouvinte implica uma série de avaliações psicológicas matizadas pelo 

nosso estado de espírito do momento e pelo ambiente em que se vai ouvir música. Por 

exemplo, “como é que a música me vai fazer sentir bem? ”; “como é que a música me vai 

ajudar a alcançar as minhas metas? ”; “ quem mais está a ouvir ?; o que os outros vão 

pensar das minhas escolhas musicais? ”; essas avaliações psicológicas complexas são 

feitas rapidamente e de muitas maneiras sem um esforço explicitamente consciente. Desta 

forma, reconhecemos que a nossa escuta musical tem efeitos profundos sobre a forma 

como sentir e também afecta as outras pessoas que possam estar ouvir as nossas selecções 

musicais.  

Ouvir música pode ser pois uma importante forma de manter o humor, podendo 

ver-se a nossa seleção de música como uma forma de auto-ajuda psicológica. Os efeitos 

benéficos da música sobre o bem-estar subjetivo e a saúde física em vários contextos 
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clínicos têm sido relatados por um grande número de investigadores (DeNora, 2007; 

Pelletier, 2004; Standley, 1995, citados por MacDonald, 2013). Em virtude dos recentes 

avanços tecnológicos, podemos ouvir a nossa própria selecção musical pessoal quase 24 

horas por dia, o que se torna importante se se considerar que a audição informal de música 

pode ter efeitos positivos significativos sobre a nossa saúde e bem-estar (MacDonald, 

2013).  

Num estudo que relacionou aspectos da relação da música com o exercício físico, 

através das alterações tanto da motivação como da frequência cardíaca dos indivíduos 

durante o exercício físico, Santos (2008) concluiu que a música quando é agradável ao 

ouvido, é capaz de melhorar o rendimento dos sujeitos praticantes de caminhadas, em 

comparação ao mesmo exercício realizado sem música, contudo, quando a música é não 

é da preferência individual, ela vai ser um factor de rendimento negativo maior em relação 

à prática do exercício sem música.  

Também Nakamura, Deustch, e Kokubun (2008) avaliaram o estado de ânimo 

durante o exercício físico, em função da música acompanhante, e concluíram que a 

música preferida, em relação a música não-preferida e ausência de música, conseguiu 

melhorar os estados de ânimo positivos. Lesiuk (2008) no entanto, fez um estudo sobre o 

efeito da música da preferência em controladores de trafego aéreo em comparação com 

grupo de controlo que ficou em silêncio e não encontrou diferenças significativas nos 

níveis de stresse e ansiedade. 

Também o efeito da música na dor foi avaliado a luz da preferência musical. O 

efeito analgésico da música na dor parece ser modulado por factores emocionais (Roy, 

Peretz, & Rainville, 2008). Estes autores provocaram dor térmica em indivíduos 

saudáveis e avaliaram o efeito de música agradável e não-agradável, e ainda em silêncio. 

Apenas a música agradável reduziu a dor em relação ao silêncio, demonstrando o efeito 

analgésico da música da preferência. Curiosamente a percepção da temperatura não foi 

afectada pela audição de música agradável ou não agradável. Estes resultados sugeriram 

a hipótese de que as valências emocionais positivas contribuem para o efeito analgésico 

da música, apoiando a ideia de que a música de preferência pode ser integrada no arsenal 

terapêutico da dor. Também Lamont e Greasley (2011) referem que a música preferida 

tem-se mostrado particularmente eficaz em objectivos físicos e psicofisiológicos, como o 

tratamento e alívio da dor.  

A música da preferência individual parece ter efeito na dor crónica; parece baixar 

a frequência cardíaca, os sentimentos de exaustão e fadiga, e melhora os resultados de 
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provas de simulação de condução, melhora o auto-controlo, o humor e os afectos (Lamont 

& Greasley, 2011). 

Segundo Guétin e Touchon (2012), qualquer programa de Musicoterapia para o 

tratamento da dor deve iniciar-se por um “Questionário de Preferências Musicais” 

destinado a conhecer melhor o doente com dor, as suas relações com a música, em 

particular a forma de música que o possa relaxar. As obras musicais utilizadas devem pois 

ser adaptadas aos gostos dos doentes. Já em 1884 Silva refere um caso passado em 1881, 

descrito por Déssearts, que poderia corresponder a um prolactinoma: “ a doente tinha 

desde os trinta anos, supressão da menstruação e (...) um verdadeiro ataque de catalepsia. 

(…) A doença convulsiva repetia-se todos os anos na mesma epocha, e foi num desses 

acessos que o Dr. Duval a viu. (…). Duval mandou que lhe cantassem as canções mais 

familiares, dando a doente a perceber pelo movimento dos lábios que as repetia 

intimamente” (Silva, 1884, p. 97). 

Brattico e Pearce (2013), a propósito da “neuroestética” da música, assinalam o 

trabalho de Helmholtz, que foi o fundador de uma nova era do estudo da percepção 

musical; ele relacionou de uma forma sistemática as qualidades estéticas das peças 

musicais com as suas propriedades psicoacústicas. O seu assistente em Heildelberg, 

Wundt, considerado o pai da psicologia experimental, desenvolveu uma abordagem 

psicológica da estética, fazendo introspecção acerca das suas próprias sensações de 

prazer, tensão e excitação em função do andamento do metrónomo (Miller & Bukhout, 

citados por Brattico & Pearce, 2013). 

Sammler, Grigutsch, Fritz, e Koelsch (2007) avaliaram os padrões 

electroencefalográficos durante a audição da música de preferência versus música da não-

preferência. Encontraram um padrão típico durante a audição das músicas da preferência, 

que foi o predomínio das ondas teta ao nível frontal mediano (ondas θ Fm), fazendo destas 

ondas um verdadeiro marcador neurofisiológico da preferência musical. 

 

4.4. Preferência musical e personalidade 

A música é um factor que altera a química do nosso cérebro, sobretudo quando 

está presente na maioria dos locais que habitualmente frequentamos, desde o carro ao 

supermercado. Num supermercado, por exemplo, a música é um elemento que contribui 

para o bom humor, descontraindo e estimulando as pessoas a comprar. Pesquisas como 

esta podem ser muito úteis para quem trabalha com marketing. Levitin (2007) afirma que, 

se soubermos a preferência musical de um grupo de pessoas, podemos inferir que tipo de 
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personalidade têm e assim conhecemos o público a quem pretendemos vender 

determinado produto. 

Vários estudos evidenciaram nos últimos anos a existência de uma relação entre 

as dimensões da preferência musical e vários constructos psicológicos (Rentfrow, 

Goldberg, & Levitin, 2012). 

Lamont e Greasley (2011) referem que algumas reacções à música como a reacção 

à consonância estão presentes precocemente na infância; essas reacções estão ausentes 

nos outros primatas.  

O próprio conceito de preferência musical, segundo Lamont e Greasley (2011) é 

difícil de definir; para alguns autores “gosto” é um conceito estável e a “preferência” é 

mais ocasional, querendo dizer que a preferência musical é dada pela escolha musical 

num determinado momento. Outra das dificuldades assinaladas pelos autores é a distinção 

entre estilos musicais preferidos e peças musicais preferidas, que muitas vezes não é feita 

nos estudos publicados sobre o tema, sendo que muitas vezes se confundem, e a maior 

arte das vezes são utilizadas peças musicais para inferir sobre os estilos em que 

supostamente se inserem. 

Outro factor a ter em conta na preferência musical é que ela não é fácil de 

quantificar, pois muitas pessoas têm preferência musical por vários estilos de música 

(Lamont & Greasley, 2011). 

Em relação aos métodos de estudo das preferências musicais, os autores referem 

estudos comportamentais em que se valiam as reacções psicofisiológicas às peças 

musicais. Outro tipo de estudos são os estudos de escolha verbal, em que o sujeito faz 

escolhas com base em escalas ou categorias semânticas, manifestando preferência por 

estilos musicais, com recurso a escalas de Likert, por exemplo.  

Já foi referido anteriormente o estudo de Blood e Zatorre (2001) que revelou que 

quando a música desperta “arrepios” de prazer intenso são activadas áreas cerebrais 

relacionadas com a recompensa (“reward”), as emoções e o estado de alerta (“arousal”). 

A preferência musical está relacionada com as características da música que a torna capaz 

de activar essas áreas (Lamont & Greasley, 2011). Segundo estes autores, muito se tem 

especulado que características são essas, tendo sido implicada a complexidade da peça 

musical, ou o estilo a que pertence.  

Vários estudos relacionam a personalidade com a resposta ao prazer musical: 

Montag, Reuter, e Axmacherc (2011) verificaram, num estudo com R.M.N. funcional que 

certos traços de personalidade dos sujeitos influenciavam os níveis de activação do 
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estriado ventral, do núcleo caudado e da insula, zonas que outros estudos já postularam 

como zonas envolvidas no prazer musical. 

Kallinen e Ravaja (2004) fizeram um estudo semelhante mas com E.E.G. e 

observaram que a actividade alfa e teta que se obtinham antes e depois da audição musical 

eram diferentes no caso de indivíduos de personalidade de tendência neurótica-ansiosa 

(diminuição da primeira e aumento da segunda), concluindo também que a personalidade 

influencia a resposta emocional à música. 

Segundo Lamont e Greasley (2011) as diferenças temperamentais em relação às 

escolhas musicais estão presentes aos oito meses de idade. Estes autores referem estudo 

de 2001 de Trehub et al. Em que se verificou que crianças que ouviam uma peça de música 

calma na maternidade, eram rotuladas pelas mães de mais calmas e “fáceis de lidar”, 

enquanto as que preferiam a mesma música mais “cheia” eram consideradas mais activas. 

Vários estudos que tentaram relacionar a preferência musical e a personalidade 

associam a extroversão com estilos de música mais excitantes, os que buscam novas 

sensações e são optimistas preferem estilos mais complexos ou intensos, como o rock, 

folk ou clássica, os de temperamento impulsivo preferem hard-rock, ou os de 

temperamento intuitivo preferem o jazz, como exemplos (Lamont & Greasley, 2011).   

Garrido, Schubert, Kreutz, e Halpern (2011) consideraram, após estudo efectuado 

relacionando preferência musical e personalidade, que a música electrónica, techno e 

gerada por computador, se relacionava com traços específicos da personalidade. 

Samuel Gosling e Jason Rentfrow, da Universidade do Texas, em 2003 fizeram 

uma investigação sobre preferências musicais de estudantes universitários a fim de 

relacionar preferência musical e personalidade, considerando uma ampla gama de 

variáveis em relação quer à preferência musical, quer em relação à personalidade. Até aí 

os estudos feitos contemplavam poucas categorias de cada uma das variáveis. Concluiram 

que existe um fascinante padrão de correlação entre preferências musicais e a 

personalidade. Por exemplo, a dimensão de preferência “reflexiva e complexa” 

correlacionava-se positivamente com a “abertura a novas experiências”, “inteligência 

auto- percebida, capacidades verbais (mas não analítica), liberalismo político e 

negativamente com a orientação para a dominância social e hábitos atléticos. Essas 

correlações, conjugadas com os dados do B.F.I. (Big Five Inventory), sugerem que os 

indivíduos que gostam de ouvir música reflexiva e complexa tendem a ser inventivos, têm 

uma imaginação activa, valorizam as experiências estéticas, consideram-se como sendo 

inteligentes, tolerantes com os outros, e rejeitam ideais conservadores.  



 

108 
 

Os mesmos autores fizeram posteriormente um estudo com vista à pesquisa de 

estereótipos de personalidade em fãs de 14 géneros musicais diferentes, por exemplo, 

extroversão, estabilidade emocional, qualidades pessoais (por exemplo, crenças políticas, 

gosto pela actividade física), valores (por exemplo, a paz, a sabedoria), e preferências 

alcoólicas e de drogas (por exemplo, vinho, alucinogénios) (Gosling & Rentfrow, 2007). 

Em 2009 foi apresentado um estudo que pretendia averiguar se existiriam 

diferenças ao nível da ligação/relação com as figuras parentais do risco suicidário entre 

adolescentes que preferem géneros musicais mais agressivos e os que não. Os resultados 

obtidos apoiam a hipótese relativa ao menor cuidado (somente para a figura materna) 

entre os adolescentes que ouvem preferencialmente géneros musicais mais agressivos 

(Albuquerque, 2009).  

No decorrer das suas pesquisas, Rentfrow e Gosling (2003), descobriram também 

que as pessoas têm estereótipos fortes e claramente definidos sobre os fãs de vários 

géneros musicais e que muitos desses estereótipos de gêneros de música possuem alguma 

fundamentação. Estes estudos mostraram que a música não só está ligada a uma variedade 

de características psicológicas, mas também que a música transmite informações sobre o 

sujeito aos outros, e que esses podem inferir a personalidade do sujeito com base nas 

preferências musicais.  

O estudo de Rentfrow e Gosling (2003) foi uma tentativa de explicar a relação 

entre preferência musical e personalidade, contudo os autores chamam a atenção para os 

factores “ambientais” e culturais que são também importantes determinantes da 

preferência musical. Já em 1982 Konecni, citado por Lamont e Greasley (2011), chamou 

a atenção para os factores sociais na preferência musical. 

A S.T.O.M.P. (Short Test of Musical Preferences) foi criada, com base nos grupos 

de géneros musicais preferidos (Rentfrow & Gosling, 2003), adaptada a população 

brasileira por Gouveia, Pimentel, Santana, Chaves, & Paraíba (2008), e o Modelo de 

preferência musical M.U.S.I.C. baseado em dimensões da preferência musical que são 

“Mellow, Unpretensious, Sophiticated Intense e Contemporary” (Rentfrow, Goldberg, & 

Levitin, 2012). 

Nos estudos de North & Haargreaves, citados por Lamont & Greasley (2009) 

forma consideradas as variáveis “situacionais”; as preferências musicais variavam de 

acordo com o local da pesquisa: aulas de Yoga, da Aeróbica ou uma cafetaria 

universitária. Os indivíduos estudados preferiam música altamente estimulante durante o 
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exercício, e musica moderadamente estimulante durante períodos de relaxamento. As 

motivações para ouvir música são pois dependentes do contexto considerado.  

Lamont e Webb (2010) chamam igualmente a atenção para as flutuações das 

preferências musicais com o tempo: as músicas preferidas de há muito tempo muitas 

vezes associam-se a acontecimentos da vida emocionalmente intensos. 
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Capítulo V: Psicologia da aptidão musical 

 

5.1. Aptidão musical 

Uma definição muito simples de “musicalidade” existente no Dicionário da língua 

portuguesa Costa & Melo (1989) diz que musicalidade significa: “Qualidade de musical”; 

“Musical” segundo o mesmo dicionário quer dizer: “harmonioso, melodioso, suave”. 

De uma forma geral o ser humano tem a capacidade na vida adulta de utilizar 

dezenas de milhares de palavras diferentes e a capacidade de reconhecer milhares de 

melodias (Kolb & Whishaw, 2005). 

No que respeita ao conceito de Aptidão Musical na visão dos inatistas, “de 

pequenino se torce o pepino” (provérbio popular). A aptidão na visão dos empiristas pode 

definir-se do seguinte modo”; “Quem estuda e não pratica o que aprendeu é como o 

homem que lavra e não semeia” (provérbio árabe). Igor Stravinsky considerava o 

compositor como um artesão cuja matéria-prima seria o conjunto das notas e ritmos com 

um significado que não é superior ao da madeira do carpinteiro ou ao da pedra do joalheiro 

(Gardner, 2013). 

A aptidão na visão dos desenvolvimentistas ou concepção mista: ”aptidão musical 

é o produto simultâneo do potencial inato e das experiências vividas precocemente” 

(Gordon, 1999, p. 44), parecendo pois ser inata mas afectada pela qualidade do meio em 

que vive (Gordon, 2000; Hepper, 1988). Estes autores estendem a ideia de aptidão a 

estadios muito precoces, como a formação intra-uterina: os bebés de grávidas expostas 

sistematicamente a estímulos musicais concretos, mostram reacções preferenciais, 

quando posteriormente postos em contacto com os mesmos estímulos. 

A percepção de certas estruturas básicas tonais e rítmicas parece ser inata, 

apontando para uma possível vantagem evolutiva (Levitin & Tirovolas, 2009). 

Durante o primeiro ano de vida, as crianças preferem intervalos musicais 

agradáveis a desagradáveis (Trainor, Tsang, & Cheung, 2002). 

Os bebés também são capazes de perceber certas alterações métricas que 

caracterizam muita da música não-ocidental, uma capacidade que diminui no final do 

primeiro ano de vida (Hannon & Trehub, 2005). Segundo Kolb e Whishaw (2005), as 

crianças pequenas reagem às mensagens musicais e linguísticas mesmo antes de elas 

terem alguma utilidade, o que indica que a capacidade para estas funções é inata, pelo 

menos em parte.  
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Tem sido demonstrado que os lactentes de 9 meses de idade são sensíveis a 

determinadas características das escalas da sua própria cultura musical. A capacidade que 

as crianças têm em detectar mudanças na harmonia musical na sua música nativa aparece 

entre as idades de 5 e 7 anos (Trehub, 2001). 

Isto sugere que ao longo do crescimento a criança pode tornar-se sensível à música 

da sua cultura ao longo dos primeiros anos de vida, e que os seres humanos podem ter 

nascido com a capacidade de aprender qualquer uma das formas de música do mundo. 

Chomsky (1965), citado por Levitin & Tirovolas (2009) apresentou a ideia de que o ser 

humano nasce com o equipamento cognitivo para automaticamente adquirir a linguagem. 

Alguns autores consideram que o mesmo se passa para a aquisição musical.  

Koelsch e Siebel (2005) referem que numerosos estudos mostraram que mesmo 

não-músicos, isto é, pessoas que não tiveram formação musical, possuem uma elevada 

capacidade de processamento de sintaxe musical, conhecimento que é provavelmente 

adquirido durante a vida do quotidiano. A sintaxe musical pode comparar-se em termos 

cognitivos à sintaxe gramatical, em relação à construção de frases, por exemplo, 

capacidade inerente à espécie humana, pois os primatas não-humanos não têm essa 

capacidade.   

Hargreaves (1996) afirma que o desenvolvimento das competências musicais deve 

ser estudado numa dinâmica de relação social, cultural e educacional. Para Gordon 

(2000), as interacções entre bebés e progenitores/meio social, num modelo educativo de 

carácter informal/formal, parecem ser determinantes para o desenvolvimento das 

capacidades tonais, rítmicas ou tímbricas. A importância do meio social e familiar na 

construção da ‘formação musical’ do bebe é mencionada por diversos autores, que 

referem o papel da família como decisivo do ‘futuro musical’ do bebé. 

Da psicologia e neurociência, vêm-nos algumas achegas: os sistemas sensoriais 

do cérebro funcionam ainda antes do nascimento. Tais sistemas serão tanto mais 

desenvolvidos quanto maior o estímulo que receberem (Brazelton & Cramer, 1993). Os 

avanços nesta área são concludentes: a existência de períodos críticos associados ao 

desenvolvimento de sinapses que ocorrem no cérebro, durante o período intra-uterino e 

posteriormente na primeira infância. É a ‘mãe natureza’ no seu esplendor a oferecer 

generosamente ao ser humano, anormais quantidades de células, estabelecendo ligações 

neurológicas, que parecem favorecer o desenvolvimento de ‘janelas de oportunidade’ no 

domínio sensorial, motor, cognitivo e emocional da criança. Uma vez não usadas, as 

células acabam por se perder, sendo normalmente ‘desviadas’ para outro dos sentidos em 
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formação - visão, fala, etc… (Gordon, 2000). Os picos de aprendizagem são afectados e 

o desenvolvimento do “sentido” é negligenciado. Posteriormente, apenas se pode 

recuperar parte do que se perdeu, mas nunca na totalidade (Gordon, 2000). 

Seashore (1919) interessou-se pela psicologia da música e da linguagem. 

Considerava que a aptidão musical se podia resumir na discriminação auditiva de 

fenómenos sonoros e criou a primeira bateria de testes destinada a medir capacidades 

musicais. A bateria de testes incluía seis secções: Altura do som, intensidade, ritmo, 

tempo, timbre e memória tonal.  

Esta bateria tem o defeito de valorizar apenas capacidades inatas não valorizando 

os potenciais de aprendizagem como a capacidade para superar dificuldades, para 

organizar processos de estudo e para estabelecer metas de aprendizagem.  

Por seu turno, Edwin Gordon foi discípulo de Carl Seashore, pai dos testes de 

aptidão, e foi criador do paradigma da aptidão ou Talento Musical; este atribui um papel 

relevante à propensão genética para a aquisição de competências musicais. Edwin Gordon 

(n. 1927) é um dos mais destacados investigadores da actualidade no âmbito da Psicologia 

e Pedagogia da Música. Elaborou a Teoria de Aprendizagem Musical: teoria sobre como 

as pessoas (nomeadamente as crianças) aprendem música. A originalidade na perspectiva 

de E. Gordon é, precisamente, questionar-se não sobre como se deve ensinar música, mas 

antes como esta é aprendida. Em que momento a criança (ou adulto) está preparado para 

aprender determinada competência, e qual a sequência de conteúdos adequada. De acordo 

com Gordon, a música é apreendida da mesma forma que a nossa língua materna: Em 

primeiro lugar, ouvimos outros a falar. Desde o nascimento, e mesmo antes, estamos 

cercados pelo som da língua e da conversação. Nós absorvemos estes sons e 

familiarizamo-nos com a língua. Em segundo, tentamos imitar. Em terceiro lugar, 

começamos a pensar através da língua. Palavras e frases começam a ter sentido à medida 

que ganhamos experiência com esta. Quarto, começamos a improvisar. Por outras 

palavras, somos capazes de criar as nossas próprias frases e a organizá-las de uma forma 

lógica. Somos capazes de manter uma conversa. Finalmente, ao fim de vários anos a 

desenvolver a nossa capacidade de pensar e falar, aprendemos a ler e escrever. 

Aprendemos a ler e escrever devido à experiência que adquirimos a ouvir, imitar, pensar 

e improvisar. 

Segundo Gordon (2000), a aptidão musical consiste no potencial que uma 

determinada pessoa tem para aprender música. Na sua teoria da aprendizagem musical, 

ele utiliza testes de aptidão musical e testes de realização musical. Os primeiros destinam-
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se a avaliar o potencial para aprendizagens futuras e os segundos destinam-se a avaliar as 

aquisições de aprendizagens. Um aluno com um nível de realização musical alto deverá 

apresentar um alto nível de aptidão musical. Um aluno com um nível de realização baixo, 

pode não ter um nível de aptidão musical igualmente baixo. Para Gordon (2000) a altura 

em que uma criança possui um maior nível de aptidão musical é quando acaba de nascer, 

pelo que deve ser exposta a um ambiente rico em termos musicais.  

Para Gordon (2000), existem dois tipos de realização musical: a realização 

musical avançada e a realização musical básica. A primeira, que engloba a segunda, 

correspondem os seguintes aspectos: a familiaridade com a literatura musical, noção de 

estrutura e estilo musical, a audição estética, o desempenho vocal e instrumental, a 

composição e a direcção musical. A segunda corresponde o que se considera ser a base, 

a estrutura, para que seja possível atingir um nível de realização musical avançado.  

Seashore (1919) e Gordon (2000) contribuíram para o desenvolvimento da 

problemática com a elaboração de testes de aptidão, que mais não são do que instrumentos 

de avaliação preditiva, distinguindo-se dos testes de realização. Os primeiros, visando 

predizer desempenhos futuros, medem o potencial para aprender num determinado 

aspecto específico do comportamento; os segundos, visando avaliar competências e 

aprendizagens adquiridas - instrução formal. Porém, há diferenças na definição dos 

objectivos dos testes, dado que são elaborados segundo os conceitos de aptidão dos seus 

autores (Gordon, 2001). Por exemplo, a utilização de termos como ‘habilidade’ e 

‘aptidão’, pelos autores Farnsworth, Shuter-Dyson e Gabriel (citados por Gordon, 2001), 

dá contornos diferenciados ao significado pretendido, afectando o desenho e finalidade 

dos testes. O primeiro focaliza o desempenho do sujeito; o segundo sublinha os critérios 

de predisposição inata e análise predictiva.  

O psicólogo Carl Seashore, no início do Séc. XX, já referido, é considerado o 

precursor dos testes de aptidão, conhecidos por “Seashore Tests of Musical Habilities”. 

Gordon, seu discípulo directo, demarcando-se deste pela sua visão analítica, criou várias 

baterias de teste, como a I.M.M.A. (Intermediate Measures of Music Audiation), estudada 

e aferida por Helena Rodrigues (Gordon, 2001) para medir a população portuguesa 

(crianças do 1º ciclo escolar). Nos seus testes o pedagogo usa padrões musicais de 

dificuldade variável e sequencial que estão divididos entre padrões rítmicos e padrões 

tonais. Para Gordon, estes testes têm como função ajudar os professores a encontrar as 

necessidades específicas de cada aluno e de cada turma.  
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A realização musical básica está dividida em duas partes: a tonal e a rítmica. O 

objectivo da primeira é que os alunos saibam compreender a diferença entre o modo maior 

e menor, assim como a diferença entre estes dois modos e outros modos. Na segunda 

quer-se que os alunos compreendam entre métrica usual dupla e métrica usual tripla, 

assim como a diferença entre estas métricas e as outras não usuais ou combinadas. Além 

disto, Gordon define três tipos de competências para a avaliação da realização musical 

básica: a compreensão musical auditiva; a compreensão musical de leitura e a 

compreensão musical de escrita.  

 

5.2. Música, desenvolvimento cognitivo e aptidões não-musicais 

Muitos autores, como Costa-Giomi (2012) afirmam a evidência de que frequentar 

aulas de música pode produzir significativos aumentos em várias áreas cognitivas. Várias 

investigações têm sido feitas no sentido de perceber se a música nos torna mais 

“inteligentes”; vários estudos o têm demonstrado, nomeadamente em relação à leitura e 

capacidades literárias (Besson, Schön, Moreno, Santos, & Magne, 2007; Register, 2001; 

Overy, 2003), às aptidões espácio-temporais (Jausovec, Jausovec, & Gerlic, 2006; 

Sarnthein, et al., 1997) ou ao raciocínio matemático (Schmithors & Holland, 2004; 

Rauscher et al., 1997).  

A música pode ser vista como uma forma de expressão artística, comunicação, 

auto-expressão e auto-descoberta ou como uma forma de arte auditiva (Levitin & 

Tirovolas, 2009). 

Rauscher (2008) refere os possíveis efeitos benéficos da educação musical sobre 

uma gama de variáveis psicológicas e sociais.  

Também tem havido considerável debate sobre os efeitos da música sobre uma 

gama de habilidades cognitivas que podem ser melhoradas através de escuta musical 

(Johnson & Memmott, 2006).  

A música parece melhorar a memória (Mammarella, Fairfield, & Cornoldi 2007; 

Ho, Cheung, & Chan, 2003), a atenção e a orientação (Patston, Hogg, & Tippett, 2007).  

No entanto, mantém-se a importante discussão dentro da comunidade acadêmica 

sobre o grau de importância dos efeitos cognitivos da música, e em que medida eles 

perduram ao longo do tempo, não havendo na prática actualmente nenhuma maneira de 

prever os exactos efeitos da música sobre o funcionamento cognitivo (Schellenberg, 

2012). 
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A experiência profissional dos músicos dá lugar a uma modificação das estruturas 

cerebrais encarregues da percepção musical (Martí i Vilalta, 2010); a aprendizagem, a 

educação musical e o seu reforço comportamental modificam as características básicas 

da percepção musical. Quanto mais precoce for a aprendizagem, maior número de 

modificações se produzem na estrutura funcional do córtex temporal auditivo, o que não 

é mais do que uma expressão da plasticidade neuronal, ou por outras palavras, a 

modificação da estrutura cerebral, como consequência de uma maior utilização 

(Charness, Ross, & Schlaug, 2004). 

No início do século XX, ao estudar o cérebro de músicos profissionais, Auerbach, 

referido por Schneider et al. (2002), mostrou que o córtex auditivo, especialmente a área 

de Heschl, apresentava um tamanho muito maior do que nas outras pessoas. Também 

demonstrou que o gyrus supramarginal e a segunda circunvolução frontal tinham um 

maior desenvolvimento. Os crânios de Johann Sebastian Bach, Schumann e Beethoven 

mostravam uma grande amplitude da fossa média, onde se situam os lobos temporais 

(Meyer, citado por Martí i Vilalta, 2010). 

A composição musical e improvisação podem ser vistas como uma actividade 

cerebral preparatória para a existência de uma flexibilidade cognitiva, através da 

organização e reorganização dos elementos tonais e rítmicos ao longo do tempo, 

permitindo exercitar as redes da atenção ou, de uma forma mais lata mais, as funções 

executivas. A execução da música e da dança pelos nossos ancestrais são a prova de uma 

mente criativa, condição física e coordenação motora que podiam trazer vantagens 

evolutivas (Levitin & Tirovolas, 2009). 

 

5.3. Aptidão musical, emoção e dor 

Como assinalam Coniam e Diamond (2001), já citados aquando da discussão dos 

mecanismos da dor, as actividades cognitivas influenciam a percepção da dor através das 

vias descendentes que alteram a actividade dos neurónios do corno dorsal da medula. 

Parece que o córtex frontal desempenha um papel fundamental na mediação entre 

actividades cognitivas e os mecanismos subjacentes à dor.   

Bigand (2013) refere que existe uma estabilidade de reacções emocionais em 

relação a diferentes peças musicais entre músicos e não-músicos; numa das experiências 

(Bigand et al., 2005), com vários extractos musicais, pediu-se a ouvintes músicos e não-

músicos que agrupassem as peças musicais segundo as emoções que despertavam; 

verificou-se que as “distâncias emocionais” entre os vários excertos era semelhante no 
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dos grupos, suportando a ideia que diferentes aptidões musicais não condicionariam 

diferentes respostas emocionais. Numa das experiências foi mesmo utilizada música 

contemporânea difícil do ponto de vista estilístico, e observaram-se reacções emocionais 

muito similares (Bigand et al., 2005). 

Pesquisas recentes (Ukkola, Onkamo, Raijas, Karma, & Järvelä, 2009) sugerem 

uma relação entre aptidão musical e a presença do gene AVPR 1A, que está associado ao 

comportamento humano e de outras espécies, e está envolvido na comunicação social e 

ligações emocionais, o que poderá dar uma explicação genética da relação entre aptidão 

musical e componentes emocionais da dor. Entretanto vários estudos tentam actualmente 

identificar os factores genéticos na base da dor aguda e da dor crónica e de que forma o 

ambiente pode condicionar a expressão destes genes (Tracey, 2011). Segundo este autor 

estes genes constituem, juntamente com marcadores bioquímicos, neuroanatómicos ou 

cognitivos, os componentes mensuráveis da dor chamados “endofenotipos” da dor. Este 

autor recorda que familiares de doentes com dor crónica têm uma maior incidência de dor 

do que familiares de doentes com dor não-crónica, o que sugere que a dor crónica tem 

uma base genética. 
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Capítulo VI: Música e coping em relação à dor 

 

6.1. Conceito de coping 

Coping pode ser definido como a aplicação voluntária e dirigida de estratégias 

comportamentais e/ou cognitivas no controlo ou gestão de eventos ou circunstâncias 

difíceis, necessidades ou anseios que são entendidos pelo individuo como fontes de 

conflito, sofrimento, stresse ou sobrecarga (Agualusa et al, 2007). Segundo Angel (2005) 

coping é um processo activo através do qual o individuo, pela apreciação das suas próprias 

capacidades e motivações, enfrenta a vida, e, nomeadamente, uma situação de stresse, 

conseguindo dominá-la. Segundo a mesma autora a resposta perante o stresse depende de 

cada pessoa: as experiências anteriores, a apreciação das suas próprias capacidades, e a 

motivação influenciam o processo activo de adaptação.  

De acordo com Paul & Fonseca, citados por Tap, Costa e Alves (2005), o conceito 

de stresse inclui as reacções do foro emocional e cognitivo aos reptos e ameaças presentes 

nos acontecimentos quotidianos. Para estes autores, o stresse verifica-se quando há um 

desequilíbrio entre as exigências do ambiente e a capacidade de resposta do organismo 

(capacidade de coping). O stresse é a relação que se estabelece entre as situações ou 

acontecimentos perturbadores e as reacções (sentimentos, pensamentos e 

comportamentos) do organismo. A repercussão do stresse na pessoa depende de 

determinados factores, de ordem biológica, psicológica e social, sendo que alguns deles 

são atenuantes enquanto outros são potenciadores (Vaz-Serra, 2000). 

Segundo Alder, Abraham, Teijlingen, e Porter (2009), o paradigma stresse-coping 

foi originalmente desenvolvido por Lazarus, que partia do pressuposto que os ambientes 

social e biológico são geradores de stresse de forma ubiquitária, tendo as pessoas que 

lidar e adaptar-se de forma constante a situações diferentes, mais ou menos importantes. 

O bem-estar do indivíduo está em perigo quando a sua capacidade de lidar e enfrentar os 

problemas não é suficiente para o fazer. Segundo Lazarus (citado por Alder et al., 2009), 

em face de um estímulo potencialmente gerador de stresse, existe uma primeira avaliação, 

que prevê o grau de ameaça potencial; em segundo lugar, o individuo vai tentar abordar 

o estímulo em função da avaliação inicial, o que pode assumir várias formas, de entre as 

quais a procura de informação, o confronto directo com o agente gerador de stresse, uma 

atitude passiva, tentativa de ignorar, ou a preocupação.  

Um recurso fundamental nas estratégias de coping é o suporte social, que pode vir 

da família, amigos ou serviços de assistência (Alder et al., 2009). O suporte social pode 
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ser de vários tipos, desde o material, ao emocional ou espiritual. Segundo os mesmos 

autores, não há receitas universais, mas quando as redes de suporte socias são mais fortes, 

há uma maior facilidade em resolver problemas. 

Angel (2005) refere que o coping é um processo de ordem psicológica que 

influencia as respostas do sistema nervoso e endócrino, podendo aperfeiçoar-se com a 

aprendizagem, paralelemante à qual a repetição de idênticos estímulos causadores de 

stresse leva à habituação, diminuindo a intensidade das respostas hormonais.  

Balbinotti, Barbosa, Wiethaeuper, e Teodoro (2006) distinguem três gerações de 

investigadores do coping. Segundo estes autores, uma primeira geração esteve ligada a 

psicologia do ego e concebeu o coping como um correlato dos mecanismos de defesa, 

sendo que mais tarde se consideraram os comportamentos de coping como sendo mais 

flexíveis, propositais, adquados a realidade e orientados para o futuro (Folkman & 

Lazarus, citados por Balbinotti et al, 2006); numa segunda fase o coping assumiu 

importantes processos cognitivos, considerando-se a importância da personalidade; numa 

terceira geração, os aspectos dos traços de personalidade foram ainda mais valorizados 

(O´Brien & DeLongis, 1996, citados por Balbinotti et al., 2006).  

 

6.2. Estratégias de coping  

Ferreira-Valente, Pais-Ribeiro, e Jensen (2011) referem que nem sempre os 

estudos de investigação sobre estratégias de coping perante a dor são consistentes com 

relação a quais dessas estratégias de coping se relacionam com melhor ou pior 

ajustamento e qualidade de vida, o que talvez reflicta diferenças entre amostras, ou o facto 

de o carácter adaptativo ou desdaptativo dessas estratégias, depender de um vasto número 

de factores, tais como o contexto, a motivação, os objectivos, e a cultura. 

Para Rudolph et al. (1995), citados por Antoniazzi, Dell’Aglio, e Bandeira (1998) 

os mecanismos de coping são influenciados por múltiplas variáveis, que se podem 

agrupar em moderadores e mediadores. Os moderadores são caracterizados como 

variáveis que afectam a direção ou a intensidade da relação entre uma variável 

independente e uma variável dependente. No caso do coping, essas variáveis seriam 

aquelas pré-existentes que influenciariam o resultado de coping, mas que não seria 

influenciada pela natureza do agente gerador de stresse ou pela natureza da resposta de 

coping. Os moderadores reflectiriam assim as características da pessoa (nível de 

desenvolvimento, género, experiência prévia, temperamento), do agente gerador de 
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stresse, (tipo, nível de controlabilidade), do contexto (influência paterna, suporte social) 

bem como a interação entre esses factores.  

Os mediadores, por sua vez, e segundo os mesmos autores, são definidos como 

mecanismos através dos quais a variável independente é capaz de influenciar a variável 

dependente. No caso do coping, estes mecanismos seriam, por exemplo, a avaliação 

cognitiva e o desenvolvimento da atenção. A sua característica principal é que eles seriam 

accionados durante o episódio de coping, em oposição aos moderadores, que seriam 

preexistentes (Rudolph, Denning & Weisz,1995, citados por Antoniazzi et al., 1998). 

É possível que as estratégias de coping não sejam igualmente adaptativas ou 

desadaptativas em todas as culturas, ou na mesma cultura para todas as pessoas, com dor 

crónica, ou até em momentos diferentes para a mesma pessoa. Em amostras populacionais 

de pessoas de língua inglesa dos Estados Unidos, as estratégias de coping de evitamento, 

descansar, pedir ajuda, rezar/esperança e catastrofização estão frequentemente associadas 

a maior intensidade e interferência da dor, níveis de ansiedade e depressão mais elevados, 

e pior estado de saúde física e mental, ao passo que a estratégia “insistir na tarefa” é 

habitualmente classificada como adaptativa (Jensen et al., 2003; Tan et al., 2006, citados 

por Ferreira-Valente et al., 2011). 

Uma estratégia de coping descrita sobretudo a partir da década de 90 foram as 

estratégias focadas nas relações interpessoais, na qual o sujeito busca apoio nas pessoas 

do seu círculo social para a resolução da situação geradora de stresse (Antoniazzi et al., 

1998).  

Existem várias escalas de coping validadas para a população portuguesa, de entre 

elas a Escala Breve de Coping Resiliente, versão da Brief Resilient Coping Scale (Pais-

Ribeiro & Morais, 2010), e a versão portuguesa da Coping Strategies Questionnaire 

(Ferreira-Valente et al., 2011). 

 

6.3. Coping perante a doença e a dor 

É sabido desde há muito (Seyle, 1956, citado por Alder et al., 2009) que o stresse, 

ou melhor, a falência dos mecanismos para o enfrentar, potencia o desenvolvimento de 

doenças particulares, em que o organismo produz respostas desadequadas que levam à 

lesão tecidular, como as gastrites ou arritmias cardíacas. Tambem existem doenças que 

surgem após eventos na vida geradores de stresse (Holmes & Rahe, 1967, citados por 

Alder et al., 2009).  
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O coping perante a doença pode ser, segundo Domingues (2007), centrado no 

problema ou centrado nas emoções; na primeira categoria destacam-se as acções para 

enfrentar a situação, o planeamento, a supressão de outras actividades, a procura de 

informações e apoio; na segunda categoria destacam-se a busca de apoio social, por 

necessidade de partilhar o sofrimento, a denegação, que pode ser adaptativa ou 

desadaptativa, a resignação, ou a busca de apoio na religião. O mesmo autor refere como 

factores que influenciam a capacidade de coping a personalidade, a estrutura familiar, o 

apoio social, os aspectos culturais e a organização dos serviços. 

Cada pessoa tem formas particulares de lidar com a dor, tendo Baudelaire 

afirmado que o Homem tem o privilégio de poder retirar prazeres subtis mesmo da dor. 

Por outro lado Falkner afirmava ser preferível sentir dor do que nada sentir, um pouco na 

linha de Vinicius de Moraes que afirmou que mais vale viver do que ser feliz (Baptista e 

Branco, 2012).  

Fillingim (2010) e Mailis-Gagnon (2010) referem que as diferenças de dor entre 

os géneros são pelo menos parcialmente explicadas elas diferentes estratégias de coping 

face à dor, entre homens e mulheres,  

Mailis-Gagnon (2010) refere que os indivíduos do género feminino recorrem mais 

aos serviços de saúde, e têm uma maior probabilidade de relatar a dor e de expressar 

maior sofrimento do que os homens. Assim, as mulheres e os homens são diferentes quer 

em termos das estratégias utilizadas para lidar com a dor, quer na expressão da própria 

dor. Num estudo referido por este autor, feito em doentes com artrite, verificou-se que as 

mulheres reportavam dor 40% mais intensa que os homens, mas eram capazes de utilizar 

estratégias de coping mais activas para lidar com a dor como por exemplo, falar sobre a 

dor, apresentar mais indicadores não-verbais de dor, tais como expressões faciais de dor, 

conter ou massajar a zona dolorosa ou mover-se na cadeira, procurar ajuda espiritual ou 

colocar mais questões sobre a dor.   

Segundo Agualusa et al. (2007) o conceito de coping e as estratégias de coping 

revestem-se da maior importância na avaliação, tratamento e acompanhamento de 

indivíduos que padecem de dor. Estes autores consideram que é importante distinguir as 

estratégias de coping que condicionam melhorias clínicas daquelas que não condicionam, 

podendo mesmo agravar o problema. 

Ferreira-Valente et al. (2011) afirmam que as estratégias de coping com a dor 

desempenham um papel importante no ajustamento e na qualidade de vida em pessoas 
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com dor crónica, referindo alguns estudos que o demonstram, consistentes com os 

modelos biopsicossociais da dor crónica.  

Existem vários instrumentos que foram especificamente criados com o intuito de 

avaliar e classificar as estratégias de coping em doentes com dor (Agualusa et al., 2007). 

Delas destaca-se o Inventário das Formas de Lidar com a Dor Crónica (Chronic Pain 

Coping Inventory ou C.P.C.I.), por ser um instrumento completo, que demonstrou grande 

utilidade e aplicabilidade na investigação e na clínica, e que avalia de forma adequada e 

equilibrada os componentes cognitivos e comportamentais do coping (Agualusa et al., 

2007; Ferreira-Valente et al., 2011). 

 

6.4. Coping musical  

Num estudo feito por Alonso-Cardaño et al. (2008) em doentes com dor crónica, 

as estratégias passivas como a “reza” e a “esperança” nesses doentes associaram-se a um 

aumento da dor, depressão, impotência e pior adaptação psicológica, enquanto as 

estratégias activas se associaram a melhores resultados. Neste estudo foi utilizada a 

musicoterapia como estratégia activa, incluindo técnicas de relaxamento muscular 

progressivo adaptado, imaginação baseada na música, e interpretação em instrumentos 

musicais terapêuticos. Assim, os pacientes revelaram uma maior destreza na utilização de 

formas de coping activo, o que permitiu uma adaptação positiva à dor crónica. 

Pimentel et al. (2012) referem que há evidências empíricas indicam que ouvir 

música é uma das mais importantes estratégias de coping para os adolescentes. 

No inquérito desenvolvido por Mitchell, MacDonald, Knussen, e Serpell (2007), 

por exemplo, verificou-se que a música foi utilizada pelos participantes do seu estudo 

com objetivos de se lidar com as situações do quotidiano, depressão, ansiedade, para 

relaxar e se animar. ´ 

Miranda e Claes (2009) afirmam que o coping musical entre adolescentes tem uma 

explicação com base na teoria dos usos e gratificações segundo a qual os adolescentes 

escolhem as músicas que ouvem de acordo com as situações sociais, acontecimentos 

geradores de stresse, e características pessoais. Outra teoria invocada por estes autores é 

a da gestão do stresse, segundo a qual os adolescentes, na tentativa de regular as emoções, 

utilizam activamente a música. Em suma, estes autores colocam a tónica no facto de os 

adolescentes lidarem com situações geradoras de stresse, seja com a família, seja com a 

escola ou os amigos. Miranda e Claes (2009) utilizaram os conceitos de coping focado na 

emoção, no problema e do tipo evicção) para desenvolver uma medida de coping através 
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da música, intitulada Coping by Music Listening Scale e traduzida como “Escala de 

Coping através de Ouvir Música” (E.C.OM.), para quantificar as situações em que se 

escuta música para melhor lidar com os problemas. A escala avalia as três dimensões de 

coping referidas: coping focado na emoção, que compreende escutar música quando sob 

stresse, com problemas, para reduzir o stresse, a depressão, ansiedade ou medo, relaxar e 

ter emoções positivas, coping do tipo esquiva ou evicção, que compreende ouvir música 

quando em situação de stresse, com problemas, para evitar pensar nos problemas ou em 

pessoas que estão a causar problemas, e coping focado no problema (que compreende 

escutar música quando sob stresse, com problemas para ajudar a trabalhar melhor, a 

refletir.  

Miranda e Claes (2010) aplicaram esta escala para avaliar as tendências neuróticas 

em adolescentes em função do coping musical. Verificaram, entre outros aspectos, que 

em jovens com tendências neuróticas altas e coping do tipo evicção baixo, o coping 

focado no problema é predictivo de baixas tendências neuróticas, mas quando as 

tendências neuróticas são altas e o coping do tipo evicção alto, ao contrário, o coping 

focado no problema é predictivo de maior tendência neurótica. Concluíram sim que um 

coping musical do tipo evicção pode ser predictivo de uma tendência neurótica na 

adolescência. 

Labbé et al. (2007) avaliaram as respostas do coping musical e sua repercussão 

nos níveis de stresse de uma população jovem, e verificaram que ouvir música auto-

seleccionada ou clássica, após exposição a estímulo gerador de stresse, reduz 

significativamente os estados emocionais negativos e a excitação fisiológica em 

comparação com ouvir música heavy metal ou ficar sentado em silêncio. 

Estes autores também acrescentam que este estudo estava de acordo com achados 

de outros autores (Brannon & Fiest, 2007, citados por Labbé et al. (2007), que afirmaram 

que o sentimento de controlo é importante na resposta ao stresse, pois o facto de os 

sujeitos poderem escolher a música que os iria relaxar, confere-lhes um sentimento de 

controlo da situação. 

Ahmadi, no seu já referido estudo de 2013 sobre a música como estratégia de 

coping em doentes com cancro, concluiu que os diferentes tipos de música têm diferentes 

papéis no coping com o cancro. De entre a “música da natureza”, a música que “cura” 

(healing), a música religiosa e a música alegre cada uma tem diferentes benefícios para 

os doentes. Concluiram que a situação de um doente e as suas características individuais 

determinam quais os tipos de música que podem actuar como uma estratégia de coping 
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útil ou prejudicial. Portanto, é essencial perceber quais as características individuais que 

permitam relacionar os vários tipos de música com um coping com resultados mais ou 

menos positivos. Pensamos que os valores individuais poderão ser uma dessas 

características. 
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Capítulo VII: Valores Humanos, música e dor 

 

7.1. Axiologia 

“Valor” segundo o Dicionário Temático Larousse de Psicologia (Pajouès, 2007, 

p. 266) surge com vários significados, de entre eles “interesse que se atribui a um 

objecto”, ou “estima que se tem por uma pessoa”. Segundo este dicionário “a noção de 

valor é essencialmente subjectiva; ela varia com os indivíduos e com as situações; está 

ligada à satisfação das necessidades. Um objecto só tem valor quando é desejável” 

(Pajouès, 2007, p. 266).  

O estudo dos Sistemas de valores é denominado Axiologia. Para Lopes (2001) um 

valor pode ser definido como tudo o que é considerado precioso e que de algum modo 

pode contribuir para o aperfeiçoamento do homem, ou como indivíduo ou como ser 

social; merece estima, por isso é um valor. Segundo Pajouès (2007) os valores podem ser 

biológicos (saúde), económicos (direito), morais (honra), religiosos (sagrado), estéticos 

(beleza), etc…mas é pela afectividade e na intersubjectividade que o ser humano toma 

realmente consciência do mundo e dos valores concretos.  

Este autor mais acrescenta que o valor de uma pessoa é fluído, instável, 

constantemente posto em causa; o indivíduo que procura definir-se somente pode fazê-lo 

por referência com o seu mundo social, pois é portador dos valores que o seu grupo lhe 

reconhece. O sistema de valores funciona, como um organizador estruturante da conduta, 

através do qual, conforme salienta Nunes (2001), a pessoa vai reger as suas acções face 

aos outros e de acordo com os contextos. Podemos dizer, que ele desempenha uma função 

de grelha de leitura que a pessoa utiliza na avaliação da realidade, na avaliação da 

interacção consigo com os outros e com o mundo, desempenhando, deste modo, um papel 

fundamental no processo de personalização. 

Segundo Silva (2007), o Homem precisa de valores para perseguir um ideal de 

vida, pois pensa que os valores permitem alcançá-lo; são por outro lado essenciais à 

sociedade, uma vez que são os valores que unem os homens num determinado momento. 

Um grupo sem valores comuns não seria uma sociedade porque não haveria sentido, 

esperança e futuro nesse grupo. Assim, os valores são a expressão de um acordo 

estabelecido para alcançar objectivos comuns. Por outro lado, os valores estão no fulcro 

de uma constante tensão entre a necessidade da vida em sociedade e a necessidade de 

cada pessoa viver à sua maneira. 
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Lourenço (2007) refere que estamos a viver uma crise de valores, havendo 

dificuldade em distinguir um real valor daquilo que o não é; não se trata apenas de uma 

crise ocasional de cultura ou de civilização mas do sentido da nossa existência como seres 

pensantes que sofrem e morrem, pensam e sentem, sem saber o seu real significado. Para 

Lourenço (2007), em face de uma crise de valores como a que vivemos, o Homem tem 

de decidir se quer viver ou morrer; sendo o criador dos valores, se o Homem não for capaz 

de os criar será a vítima dos mesmos. 

Valor é uma qualidade potencial resultante da apreciação que um indivíduo ou 

sociedade faz acerca de um objecto, de uma acção, ou de um ser real ou ideal em função 

da presença ou ausência de algo que é desejável ou digno de estima (Alves et al., 2007). 

Segundo os mesmos autores, o valor dos objectos não corresponde a qualidades 

mensuráveis e objectivas dos mesmos, tais como o peso, a forma ou dimensão, mas sim 

a qualidades potenciais que são atribuídas por alguém em certas circunstâncias.  

É a partir de relações valorativas estabelecidas entre variadas entidades que surge 

o conceito de valores, agrupados de variadas formas, podendo ser divididos em materiais 

e espirituais, e estes podem ser ético-políticos, religiosos ou estéticos. Numa concepção 

subjectiva de valor, este depende dos sentimentos de agrado ou desagrado, do grau de 

expectativa existente em relação ao objecto, da subjectividade humana individual ou 

colectiva (Alves et al., 2007). 

Já em 1969 Vasquez menciona a tese do subjectivismo axiológico que diz que o 

valor é puramente subjectivo. Este autor propôs chamar-se a esta corrente “psicologismo 

axiológico”, porque reduz o valor de uma coisa a um estado psíquico subjectivo, a uma 

vivência pessoal. O valor é assim subjectivo porque para existir necessita da existência 

de determinadas reacções psíquicas do sujeito individual com as quais se identifica.  

 

7.2. Valores e dor 

Cardoso (2013) refere que a casa e a família parecem ser os locais onde os adultos 

transmitem às crianças os valores e atitudes do seu grupo cultural ou étnico que irão 

condicionar as atitudes, comportamentos, expectativas e significado das experiências. 

Daí, infere, que parte da variação que existe em relação à intensidade da dor em diferentes 

grupos étnicos, se deve aos diferentes significados, atitudes, crenças e respostas 

emocionais desses mesmos grupos.   

Autores como Bottega e Fontana (2010), Carvalho (1999) ou Salvetti e Pimenta 

(2007) referem que a dor acarreta distúrbio nas mais variadas áreas da condição humana. 
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A multiplicidade de transtornos traz, amiúde, alguma inquietação e/ou angústia que, longe 

de se confinar à fronteira da pessoa com dor, extravasa (como causa e efeito) para o 

mundo envolvente sobre a forma de preocupação, apreensão e sobressalto, vividos ao 

nível físico, emocional, social e espiritual, e a que Setta, Gonçalves, Telles, e Verçosa 

(2012) chamam Dor Total. 

A dor ou a perspectiva de vir a ter dor pode significar coisas tão variadas que 

chegam a estar em campos opostos de interpretação. Por um lado, num sentido nocivo 

pode viver-se a dor como lesão tecidular, desagregação corporal, perda de controlo, algo 

incapacitante que fragmenta e deita por terra a identidade pessoal, por outro também se 

pode experimentar a dor como ocasião de ser alvo da solicitude e preocupação dos outros, 

prova de força, preço para exibir virilidade, beleza ou adultez (Figueiredo, 2011; Salvetti 

& Pimenta, 2007). 

A cultura influencia também o modo como as pessoas vão experimentar e 

expressar a dor e as crenças, não só em termos étnicos mas regionais e sociobiográficos 

que afectam igualmente aspectos como a adesão e a eficiência terapêutica (Salvetti & 

Pimenta, 2007). Em termos de sociobiografia Setta et al. (2012) referem que em alguns 

estudos a baixa condição socioeconómica incutiu uma baixa adesão aos tratamentos 

propostos em sintonia com outros casos em que a auto-eficácia (atitude de coping face à 

dor) teve correlações positivas com a escolaridade (e negativa com a intensidade da dor) 

(Salvetti, Pimenta, Lage, Junior, & Rocha, 2007).  

No intuito de compreensão de nós mesmos, importa dizer que cultura 

mediterrânica (na qual nos integramos) resulta, provavelmente, de uma aglutinação de 

dois legados, o grego e o cristianismo. A conjugação destes aspectos constituídos numa 

identidade nascente estabeleceu as paixões e emoções como elementos fundamentais das 

suas narrativas. No entanto, paixões e emoções sem ilusão transformam-se em fontes de 

derrota e sofrimento. Em contraponto surge a racionalidade como cura que não sara o 

‘coração’. Daqui decorre uma certa ambivalência que alimenta a melancolia e uma 

languida preguiça que é tão exaurida quanto poética e fascinante (Antunes, 2011). 

Além das referências históricas, familiares, sociais e culturais também as 

religiosas desempenham um papel activo na percepção e sentido do sofrimento. Budó et 

al. (2007) alega que a vivência da fé e da religião é ambígua podendo ter o papel de 

suporte ou de punição desencadeando reacções diversas consoante a pessoa se situe face 

à dor e ao transcendente. Assim, a pessoa pode repudiar, angustiar-se ou procurar a dor 

conforme o sentido que lhe confira. 
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Não obstante, e em casos de dor persistente ou crónica são comuns sentimentos 

de desânimo em que se apela à consciência da situação como algo com que está presente 

em cada dia, como o descanso, a alimentação, a relação constituindo mais um pedacinho 

da história pessoal (Setta et al., 2012). 

Baptista e Branco (2012) consideram que os movimentos e tendências culturais 

actuais, literários e outros, estribados na “cultura mediática” dos nossos dias desvalorizam 

a dor, como se quase não existisse, evitando-se mesmo de falar de dor e sofrimento; estes 

autores afirmam que vivemos no mundo do virtual e do espectáculo, onde a dor assume 

um papel secundário na nossa existência; estes autores referem uma absurda e quase 

absoluta ausência de valor nas incríveis e brutais imagens de sofrimento humano, 

individual ou colectivo, resultantes de acidentes, guerras, que nos entram em casa sem a 

nossa permissão. É a relativização, a banalização do sofrimento e da dor, mas no que toca 

à dor dos outros.  

Por outro lado, Alberoni e Veca (1988) afirmaram que, apesar de muitos 

pensadores laicos terem constatado que o pensamento progressista que triunfa hoje, como 

que despojado de valores, e que não consegue despertar uma chama nos indivíduos que 

vá para além do mero bem-estar, existe por outro lado uma moralidade específica, assente 

em muitos valores reconhecidos, partilhados, não discutidos. De entre estes valores estão 

o combate a todo o tipo de violência, o duelo, as vinganças privadas, destacando-se 

também para estes autores a defesa das crianças, dos velhos, dos doentes, e o combate à 

doença, e às dores físicas e mentais. A moralidade da sociedade actual, para estes autores, 

favoreceu uma maior compreensão das necessidades dos outros, uma maior civilidade e 

amabilidade.  

Se a diversidade de valores introduz entropia, aumenta a riqueza e promove a 

criatividade (conquanto haja comunicação e compreensão). Na verdade, a utilização dos 

aspectos valorados por alguém (música, natureza, relaxamento, exercício, convívio, etc.), 

como recurso coadjuvante terapêutico, abre um leque vastíssimo de possibilidades. 

A nível ocidental estudos apontam para que, diante do sofrimento as pessoas mais 

extrovertidas e predispostas à relação tendam a ser mais resilientes, esperançosas e auto-

eficazes sendo sinalizadas por Costa (2010) como indivíduos com valores de abertura à 

mudança e a autopromoção. Afinal, uma dor partilhada, comunicada, compreendida 

torna-se numa construção social conjunta, lugar de encontro ao nível da profundidade. 

Porém, pode também acontecer que a dor seja motivo de desentendimento, preconceito, 

bloqueio à aproximação (Figueiredo, 2011).  
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Parece que o segredo não é tanto (só) a questão de que dor ou valor se fala, mas 

como estes são simbolizados. Da humilhação ao estoicismo a dor vagueia pelas arcadas 

da valorização humana com alguma nebulosidade. Figueiredo (2011) refere-se à 

valorização da dor mediante o projecto humano subjacente como acontece em casos de 

iniciações tribais, treinos de alta competição, sacrifícios pela estética ou então em casos 

de perdas de entes queridos ou em fases terminais de doenças. 

A questão é a dor ser associada a algo de prazeroso ou criador, ainda que limitado: 

uma dor-satisfação, dor-beleza, dor-coragem, dor-adequação ou dor-encontro tornam o 

fenómeno da dor algo mediador ou metamórfico que lhe confere sentido modulando a 

subjectividade da experiência (Figueiredo, 2011). 

No que toca à dor do próprio, Baptista e Branco (2012) afirmam que ela nos 

recentra em relação à vida, evocando a nossa verdadeira natureza, relativizando 

frivolidades, sarando insensibilidades e reconduzindo-nos eticamente. 

 

7.3. Música como valor 

As atitudes de cada ser humano não são determinadas pela sua herança biológica, 

mas por uma aprendizagem sócio-cultural. O processo de socialização acarreta a adopção 

de hábitos e incorporação de crenças e valores (Alves et al. 2007). Encontra-se na 

generalidade das culturas um número de características comuns (Charlotte Buhler, citada 

por Alves et al. 2007), de entre elas a música, a par com rituais de casamento ou funeral, 

educação, trabalho, normas de convívio, sistema de crenças, etc… 

Também Johanes Hessen, citado por Alves et al. 2007, afirma que a cultura não é 

mais do que a actuação e realização dos valores. O mesmo autor afirma que “se 

contemplarmos a cultura como facto já produzido pelo esforço da actividade humana, o 

resultado será o mesmo: ela será então o conjunto desses mesmos valores já realizado” 

(Alves et al. 2007, p. 87). 

A observação do quotidiano, assim como resultados de pesquisas, têm 

demonstrado a importância da música na vida das pessoas (Mitchell, Mcdonald, Knussen 

& Serpell, 2007; North, Hargreaves & O'Neill, 2000; Rentfrow & Gosling, 2003, citados 

por Pimentel et al., 2012).  

A música tem sido entendida como uma maneira de comunicar-se, expressar 

atitudes e valores, bem como a própria personalidade (Boer, 2009; Cattel & Saunders, 

1954; Pimentel & Donnely, 2008; Rentfrow & Gosling, 2003, citados por Pimentel et al. 

2012) 
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Ruud (2013) afirma que a música nas suas várias vertentes pode melhorar a saúde 

e o bem-estar das pessoas, podendo funcionar como um verdadeiro “agente imunogénico 

cultural”. A música ajuda a manter a coesão do grupo (Wallin, Merker & Brown, 2000, 

citados por Peretz & Lidji, 2006). A música está presente em todos os tipos de encontros, 

na forma de dança, rituais religiosos, cerimónias, reforçando assim as ligações 

interpessoais e identificação com o grupo de pertença. O passo inicial para o 

estabelecimento dessas ligações é o comportamento vocal materno através do canto e da 

expressividade da linguagem oral. Peretz e Lidji (2006) chamam à comunicação 

emocional gerada de “contágio emocional”. Esse contágio emocional tem a tendência 

para a imitação automática e à sincronização de vocalizações e movimentos com as outras 

pessoas e por conseguinte, à partilha das mesmas emoções (Hatfield et al., 1994, citados 

por Peretz & Lidji, 2006). Nesta perspectiva, como proposto por Blacking (1987, citado 

por Peretz & Lidji, 2006), o poder da música e da dança permite juntar as pessoas. O valor 

utilitário da música e da dança pode então consistir no aumento da cooperação e afinação 

das emoções e dos sentidos. A música encerra em si uma consciência sensorial colectiva 

e a cooperação social (Peretz & Lidji, 2006). 

Segundo Martins e Lopes (2001), o Homem primitivo explorou gradualmente o 

mundo dos sons, “construindo instrumentos artificiais cada vez mais capacitados para 

exprimir todo um complexo de sentimentos, atitudes, comportamentos e valores (….) 

criou ritmos por sequências de sons organizados…inventou a música!” (Martins & Lopes, 

2001, p. 14). 
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PARTE II: ESTUDO EMPÍRICO 
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Capítulo VIII: Metodologia 

 

8.1. Formulação do problema 

 

8.1.1. Questão e Hipótese fundamentais 

Questão 1: Será que a audição de música pode diminuir a intensidade da dor pós-

operatória ? 

Hipótese 1: A audição de música diminui a intensidade da dor pós-operatória. 

 

8.1.2. Questões e Hipóteses secundárias  

Questão 2: Será que a audição da música “relaxante” pode diminuir a intensidade 

da dor pós-operatória ? 

Hipótese 2: A audição de música “relaxante” diminui a intensidade da dor pós-

operatória.  

Questão 3: Será que a audição da música preferencial do sujeito pode diminuir a 

intensidade da dor pós-operatória ? 

Hipótese 3: A audição de música da preferência individual diminui a intensidade 

da dor pós-operatória. 

Questão 4: Será que a audição da música preferencial do sujeito poderá diminuir 

o nível de dor percepcionada no período pós-operatório de forma mais acentuada do que 

a chamada “música relaxante” ? 

Hipótese 4: A audição da música preferencial do sujeito diminui o nível de dor no 

período pós-operatório de forma mais acentuada do que a chamada “música relaxante”. 

Questão 5: Será que os níveis de dor do pós-operatório dependem dos níveis de 

dor e incapacidade do pré-operatório ? 

Hipótese 5: Os níveis de dor do pós-operatório dependem dos níveis de dor e 

incapacidade do pré-operatório. 

Questão 6: Será que os níveis de dor do pós-operatório dependem da preferência 

musical individual ? 

Hipótese 6: Os níveis de dor do pós-operatório dependem da preferência musical 

individual. 

Questão 7: Será que os níveis de dor do pós-operatório dependem da aptidão 

musical ? 

Hipótese 7: Os níveis de dor do pós-operatório dependem da aptidão musical. 
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Questão 8: Será que os níveis de dor do pós-operatório dependem das estratégias 

de coping perante a dor, incluindo o coping musical ? 

Hipótese 8: Os níveis de dor do pós-operatório dependem das estratégias de 

coping perante a dor, incluindo o coping musical. 

Questão 9: Será que os níveis de dor do pós-operatório dependem dos valores do 

indivíduo, incluindo a música como valor ? 

Hipótese 9: Os níveis de dor do pós-operatório dependem dos valores do 

indivíduo, incluindo a música como valor. 

 

8.2. Objectivos 

  

8.2.1. Objectivo geral 

Objectivo 1: Comparar os níveis de dor pós-operatória entre doentes que ouvem 

música e doentes que não ouvem; 

 

8.2.2. Objectivos específicos 

Objectivo 2: Comparar os níveis de dor pós-operatória entre doentes que ouvem 

música “relaxante” e doentes que não ouvem música. 

Objectivo 3: Comparar os níveis de dor pós-operatória entre doentes que ouvem 

música da sua preferência e doentes que não ouvem música. 

Objectivo 4: Comparar os níveis de dor pós-operatória entre doentes que ouvem 

música da sua preferência e doentes que ouvem música relaxante. 

Objectivo 5: Determinar a importância dos níveis de dor e incapacidade prévia à 

intervenção cirúrgica na dor do pós-operatório. 

Objectivo 6: Determinar a importância da aptidão musical na dor do pós-

operatório. 

Objectivo 7: Determinar a importância da preferência musical na dor do pós-

operatório. 

Objectivo 8: Determinar a importância das estratégias de coping, incluindo coping 

musical, na dor do pós-operatório. 

Objectivo 9: Determinar a importância das estratégias dos valores individuais, 

incluindo música como valor, na dor do pós-operatório. 
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8.3. População e amostra 

Os sujeitos deste estudo são adultos, tendo sido submetidos a uma neurocirurgia 

ou cirurgia ortopédica em ambiente hospitalar. Encontram-se em situação de dor pós-

operatória estando internados numa instituição de saúde, submetidos a terapêuticas 

médicas e cirúrgicas, encontrando-se portanto num contexto instável de vulnerabilidade 

psicossocial. 

A amostra é constituída por 180 doentes, maiores de 16 anos, que voluntariamente 

deram o seu consentimento por escrito depois de devidamente informados do âmbito e 

procedimentos desta investigação. O Consentimento (Anexo A) foi inspirado na 

Declaração de Helsínquia. 

O estudo decorreu no Hospital de S. José, que se encontra integrado no Centro 

Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E., e no Hospital Privado de Santarém, Scalmed, tendo 

os doentes sido operados entre finais de 2012 e finais de 2014. Obtivémos autorizações 

escritas por parte das Comissões de Ética dos respectivos hospitais para efectuar o nosso 

estudo de investigação (Anexos B e C). Obtivémos igualmente aprovação da Comissão 

de Ética do Centro de Investigação em Psicologia, CIP-UAL, para o estudo. 

Conseguimos autorização de um dos autores da S.T.O.M.P., Jason Rentfrow, para 

a sua tradução, adaptação e validação para Portugal, ressalvando que levámos a cabo 

apenas a sua adaptação cultural. A autorização foi-nos gentilmente enviada por correio 

electrónico (Anexo D). 

Obtivémos também o Estudo-piloto da Mindlab, “A Study Investigating the 

Relaxation Effects of the Music Track Weightless by Marconi Union”, que nos foi enviado 

pelo Director da empresa, D. Smith (comunicação pessoal, November 11, 2014). 

A distribuição dos participantes segundo géneros foi equitativa (Homens: N=87, 

48% e Mulheres: N=93, 52%). A idade média é de 52,07 anos (DP=14,36) e varia entre 

16 e 83 anos, prevalecendo a faixa etária entre os 40 e os 60 anos. Mais de metade dos 

participantes é casado (N=110, 61%). A maioria dos indivíduos é Caucasiana (N=168, 

93%). Mais de metade habita em meio rural (N=113, 62,4%). A maioria dos doentes era 

natural de Portugal (N=163, 90,1%). Relativamente às habilitações literárias, 41,6 % 

(N=75) possuíam apenas o 1º ciclo ou não tinham escolaridade, e apenas 10,0% (N=18) 

tinham estudado até ao nível da licenciatura ou mestrado. 

A amostra foi dividida em três grupos segundo as condições experimentais. 

Assim, após a intervenção cirúrgica, um dos grupos ouviu música da sua preferência, 

outro grupo ouviu música considerada relaxante e o terceiro grupo não ouviu música.  
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Assim, os participantes constituíram uma amostra de conveniência com 

distribuição aleatória dos participantes entre os três grupos. 

Os três grupos de estudo são relativamente homogéneos em termos de dimensão. 

No grupo da música da preferência individual incluímos 59 participantes, no grupo da 

música relaxante, 53 participantes e no grupo sem música foram incluídos 68 indivíduos. 

A distribuição por géneros foi homogénea entre os três grupos experimentais. No 

grupo da música da preferência 40,7% eram do género feminino, no grupo da música 

relaxante 56,6% e no grupo sem música 57,4%. As médias das idades nos três grupos 

foram, 48,78 anos, 53,38 anos e 53,88 anos, respectivamente. 

Os critérios de inclusão foram: sujeitos adultos, voluntários, de ambos os géneros, 

submetidos a cirurgia ortopédica ou neurocirúrgica que aceitaram participar na 

investigação no decurso do processo cirúrgico (consulta, dia de internamento e pós-

operatório) 

Foram definidos como critérios de exclusão a existência de perturbações 

cognitivas ou psiquiátricas evidentes e défices da acuidade auditiva. Estes factores de 

exclusão foram despistados aquando da anamnese e exame médico objectivo sumário 

efectuados pelo cirurgião na consulta externa. Foi também factor de exclusão do estudo 

a não-participação do sujeito nas diversas etapas da aplicação dos instrumentos. 

 

8.4. Variáveis 

As variáveis envolvidas nesta investigação podem agrupar-se em três categorias: 

variáveis psicológicas (Valores Humanos, Estratégias de coping, Preferência musical, 

aptidão musical), variáveis clínicas (níveis de dor, parâmetros vitais, consumo de 

fármacos, audição musical) e variáveis sócio-demográficas (idade, género, etc…). 

Ressalvamos, no entanto, que estas categorias são apenas operacionais; consideramos que 

as variáveis clínicas também são psicológicas, no entanto por serem avaliadas na prática 

clínica diária designámo-las por “clínicas”. 

Baseados no enquadramento teórico e na formulação das hipóteses de 

investigação, considerámos diferentes variáveis conforme as hipóteses de investigação 

formuladas. 

Assim, para as questões de investigação 1 a 4, “Será que a audição de música pode 

diminuir a intensidade da dor pós-operatória? ” e “Será que a audição da música 

preferencial do sujeito poderá diminuir o nível de dor percepcionada no período pós-

operatório de forma mais acentuada do que a chamada “música relaxante”?”, 
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considerámos como variável independente a audição de música no pós-operatório e como 

variável dependente o nível de dor nesse período.  

A audição da música no pós-operatório foi quantificada de duas formas: número 

de episódios de audição musical e duração dos mesmos. 

A variável dor foi quantificada segundo quatro componentes: nível de dor na 

Escala Numérica de Dor (NPS), parâmetros ou sinais vitais (Tensão arterial média e 

Frequência Cardíaca) e consumo de fármacos analgésicos.  

Para as questões de investigação 5 a 9, “O níveis de dor no pós-operatório 

dependem a) dos níveis de dor e incapacidade do pré-operatório ?; b) da preferência 

musical ?; c) da aptidão musical ?; d) das estratégias de coping perante a dor, incluindo o 

coping musical ?; e) dos valores do indivíduo, incluindo a música como valor ?; 

respectivamente, em todos os doentes, nos doentes que ouviram música, nos doentes que 

ouviram música da preferência e nos que ouviram música relaxante, as variáveis 

independentes são as variáveis correspondentes aos factores em análise, sendo as 

variáveis dependentes iguais as das questões anteriores, isto é, os níveis de dor nas suas 

várias dimensões ou componentes já descritos (nível de dor na Escala Numérica de Dor 

(NPS), parâmetros ou sinais vitais (Tensão arterial média e Frequência Cardíaca) e 

consumo de fármacos analgésicos.  

As variáveis dos factores em análise, isto é as variáveis independentes são: níveis 

de dor precedente, os Valores Humanos, as Estratégias de coping, a Preferência musical, 

a Aptidão musical e as variáveis sócio-demográficas: género, idade, nível de escolaridade 

e meio habitacional (urbano ou rural).  

 

8.5. Operacionalização das variáveis 

 

8.5.1. Variáveis psicológicas  

 

8.5.1.1. Valores humanos e música como valor 

A avaliação dos valores humanos foi operacionalizada através da E.V.O.N. 

(Escala de Valores de Odete Nunes), Anexo G; a avaliação da música como valor foi 

operacionalizada através da quantificação do valor pessoal atribuído à música e da 

importância da música no dia-a-dia, através de um “Questionário Musical” construído 

para esta investigação. 
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8.5.1.2. Estratégias de coping 

As estratégias de coping foram avaliadas através da versão portuguesa do Chronic 

Pain Coping Inventory (C.P.C.I.), Anexo H. 

 

8.5.1.3 Preferência musical 

A preferência musical foi avaliada segundo uma versão da Short Test of Musical 

Preferences (S.T.O.M.P.), Anexo I. 

 

8.5.1.4 Aptidão musical 

A aptidão musical foi operacionalizada através do I.M.M.A. Teste de Medidas 

Intermédias de Audiação Musical de Gordon, Versão Portuguesa de Helena Rodrigues 

(Anexo J), e através da avaliação da existência ou não de formação musical prévia ou 

performance musical prévia através de perguntas directas integradas no já referido 

questionário musical criado para este estudo (Anexo F). 

 

8.5.2. Variáveis clínicas  

As variáveis clínicas avaliadas foram os níveis de dor, os parâmetros vitais, o 

consumo de fármacos, a audição musical: Estes dados foram operacionalizados aquando 

da avaliação dos doentes pelos enfermeiros durante o internamento hospitalar, no período 

pós-operatório. Foram por nós obtidos através da consulta dos processos clínicos dos 

doentes, quer em papel quer sobretudo em suporte informático. Em relação aos níveis de 

dor precedente utilizámos a escala Brief Pain Inventory traduzida, adaptada e validada 

para a população portuguesa com o nome de “Inventário Resumido da Dor” (Anexo L). 

 

8.5.3.Variáveis sócio-demográficas 

Foram a idade, o género, o nível de escolaridade e o meio habitacional: foram 

concretizados através de um questionário sócio-demográfico com perguntas directas. 

 

8.6. Instrumentos de Investigação 

 

8.6.1. Questionário Sócio-demográfico (Anexo E) 

Construido por nós para a identificação do participante, sua caracterização sócio-

demográfica, contactos e muito breve contextualização clínica (diagnóstico, intervenção 

cirúrgica e médico assistente). 
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Este questionário possui, designadamente, campos de preenchimento para os 

seguintes items: nome, contacto, género (masculino ou feminino), idade, data de 

nascimento, etnia (caucasiana, cigana, negra, asiática, outra), estado civil, naturalidade, 

(localidade e país), residência (localidade, concelho e distrito), profissão, nível de 

escolaridade, habilitações literárias, diagnóstico de admissão, intervenção cirúrgica 

proposta e médico assistente. 

 

8.6.2. Questionário Musical (Anexo F) 

As Perguntas 1 e 2 foram construidas para o efeito por nós a fim de complementar 

as dimensões “música como valor” e “aptidão musical”. 

Este questionário foi construído à imagem do Estudo 1 “Lay Beliefs About the 

Importance of Music” da Investigação de Rentfrow e Gosling (2003) “The Do Re Mi’s of 

Everyday Life: The Structure and Personality Correlates of Music Preferences”. Nessa 

investigação os autores analisaram as diferenças individuais na preferência musical entre 

vários indivíduos. Essa investigação consiste de uma série de seis estudos que abordaram 

as crenças sobre a música, a estrutura de preferências musicais subjacentes, e as ligações 

entre preferência musical e personalidade. Os dados indicaram que as pessoas consideram 

a música um aspecto importante das suas vidas e ouvir música uma actividade que os 

envolveu com frequência (Rentfrow & Gosling, 2003). 

O Estudo 1 desta investigação tinha por objectivo a compreensão sobre o papel da 

música na vida quotidiana. Quão importante é a música para as pessoas? É a música mais 

ou menos importante do que outras actividades de lazer? As pessoas acreditam que as 

suas preferências musicais revelam informações sobre sua personalidade? Quais são os 

contextos em que as pessoas ouvem música? Para analisar estas questões, foi elaborado 

pelos autores um questionário.  

A primeira questão perguntava aos indivíduos qual a importância dada a várias 

actividades de estilo de vida e lazer. Os participantes foram presenteados com uma lista 

de oito diferentes actividades, de entre elas a música, e foram convidados para indicar o 

quão importante cada actividade era para si, numa escala variando entre 0 e 100, conforme 

o grau de importância. A importância da música é assim comparada com as actividades 

seguintes: Filmes (Longas Metragens), Livros e Revistas, Programas de Televisão, 

Preferências Gastronómicas, Quartos de Dormir, Hobbies e Roupa. 
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Neste estudo de Rentrow e Gosling os resultados mostraram que, a par dos 

hobbies, (M = 82.0, SD = 19.3), a música (M = 78.1, SD = 23.6) foi o domínio mais vezes 

escolhido de entre os testados; a diferença entre a música e os hobbies não foi 

significativa, t (69) = 1.12, ns. Para além disso, a música foi considerada 

significativamente mais importante do que o item seguinte, as Preferências 

Gastronómicas, t (69) = 3.56, p <  .001. Na generalidade dos participantes, as preferências 

musicais foram tão ou mais importantes que cada um dos outros sete domínios, apoiando 

a ideia de que a música é importante no dia-a-dia das pessoas (Rentfrow & Gosling, 

2003). 

A segunda e a terceira questões respeitavam o papel das mesmas actividades na 

construção da imagem do próprio sobre si mesmo e do próprio sobre os outros. Não as 

considerámos no nosso estudo, pois o nosso estudo não tinha por objectivo avaliar o efeito 

da música nas imagens do próprio e dos outros.  

Por fim, a quarta pergunta pretendia quantificar a frequência com que as pessoas 

se envolve com a música, usando uma escala de 1 (“nunca”) a 7 (“o tempo todo”). Os 

participantes foram solicitados a indicar a frequência com que eles se envolveram com a 

música em várias actividades do dia-a-dia em nove diferentes contextos: sózinho em casa, 

hora de ir dormir, ao sair com os amigos, conduzir, ao levantar-se de manhã, ao estudar, 

trabalhar, fazer exercícios, e preparar-se para "sair".  

Os resultados deste inquérito indicaram que a audição de música é frequente no 

decorrer de todas as situações enumeradas (M = 5.19, SD = .93). De uma forma geral, a 

audição musical é mais frequente durante a condução, sozinho/a em casa, durante o 

exercício, e ao sair com amigos. Os resultados indicaram que os participantes ouviram 

música com maior frequência do que viram televisão, ler livros ou ver filmes, no decorrer 

de todas as situações (ts > 3.3, ps < .001), excepto ao ir dormir, ocasião na qual ver 

televisão foi tão frequente como ouvir música,  t(72) = 1.5, ns. Estes achados sugerem 

uma omnipresência da música no quotidiano (Rentfrow & Gosling, 2003). 

Adoptámos a primeira e a quarta pergunta para este estudo. Construímos assim 

duas tabelas, a partir das duas referidas questões, a fim de responder às questões “Qual a 

importância dos seguintes factores na sua vida?” (0 a 100), de entre Filmes (Longas 

Metragens), Livros e Revistas, Programas de Televisão, Preferências Gastronómicas, 

Quartos de Dormir, Hobbies, Roupa e Música e “Numa semana típica da sua vida, em 

quantos dias ouve música no decorrer das seguintes actividades?” (0 a 7), de entre 
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Sozinho/a em Casa, Acordar, Adormecer, Conduzir, Estudar, Trabalhar, Sair com 

amigos, Exercício, Preparar-se para sair. 

As perguntas 3, 4, 5, 6, e 7 destinaram-se a avaliar aspectos que considerámos 

importantes para a avaliação da aptidão musical, abordando por um lado a aptidão de 

tocar instrumentos e por outro a existência de estudos musicais, e respectivos graus de 

diferenciação. Assim, foram elaboradas questões de resposta qualitativa e quantitativa, 

que foram: “Toca algum instrumento?” (sim/não); “Se sim, qual?” (nome do 

instrumento); “Qual o nível de Aperfeiçoamento a que chegou?” (1 a 5); “Estudou 

Música?” (sim/não); “Quantos anos?” (n). 

A pergunta 8 do questionário foi criada à imagem da Escala de Valores de Odete 

Nunes (E.V.O.N.), à frente descrita. Pretendemos quantificar o valor atribuído à música 

pelos sujeitos. À pergunta “Qual o valor que atribui à música?”, registámos a resposta 

numa escala quantitativa (1 a 5).  

 

8.6.3. Short Test of Music Preference (S.T.O.M.P.), adaptação cultural e linguística 

para a população portuguesa (Anexo I). 

Foi desenvolvida por Rentfrow e Gosling em 2003, incluída na já referida 

investigação “The Do Re Mi’s of Everyday Life: The Structure and Personality Correlates 

of Music Preferences”.  

Para elaborar esta escala de preferência musical, os autores elaboraram um 

processo em várias etapas para determinar que géneros e subgéneros incluir na escala. 

Em primeiro lugar, criaram um pool preliminar de categorias de preferências musicais 

compreendendo géneros e subgéneros de música. Especificamente, o processo foi 

iniciado pedindo a um painel de cinco peritos que se juntassem para fazer uma lista de 

todos os géneros e subgéneros de música que se lembrassem. Em segundo lugar, para 

assegurar que uma variedade de diferentes estilos de música tinham sido incluídos, 

consultaram uma lojas de música on-line (por exemplo, towerrecords.com, 

barnesandnoble.com) para identificar géneros e subgéneros adicionais para completar o 

conjunto inicial. Este procedimento gerou um total de 80 géneros e subgéneros de música 

que variavam em especificidade. Os autores obtiveram um produto final de 14 géneros e 

66 subgéneros para um grupo de 30 participantes e pediu-lhes para indicar a sua 

preferência para as categorias de música usando 1 (nada) a 7 (muito) na escala de 

classificação. Os participantes foram instruídos a ignorar qualquer categoria com a qual 

eles não estivessem familiarizados. As análises de itens deixados em branco mostraram 
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que poucos participantes (7%) estavam familiarizados com todos os subgêneros 

específicos (por exemplo, Barroco, swing, industrial ocidental), mas quase todos (97%) 

estavam familiarizados com os géneros musicais amplos (por exemplo, clássica, heavy 

metal, country). Estes achados sugeriram que o nível de “género” foi o nível apropriado, 

para começar a examinar as preferências musicais. 

Assim, a versão final, chamada “Short Test of Music Preference” (S.T.O.M.P.), é 

composta de 14 géneros musicais: alternativa, blues, country, clássica, eletrónica/dance, 

folk, heavy metal, rap/hip-hop, jazz, pop, religiosa, rock, soul/funk e bandas sonoras. A 

preferência para cada gênero é classificada numa escala de 7 pontos do tipo Likert 

variando entre 1 (“detesto”) e 7 (“adoro”). 

Mais tarde a S.T.O.M.P. foi revista pelo mesmo grupo de trabalho da Universidade 

do Texas (Rentfrow et al., 2011) a partir da introdução de um modelo de preferência 

musical baseado nas reacções afectivas dos ouvintes a excertos musicais de uma grande 

variedade de géneros musicais; os dados encontrados sugeriram a existência de uma 

estrutura de cinco factores na base da preferência musical, que reflecte primariamente a 

resposta emocional e a afectiva à música. Esses factores são no seu conjunto os factores 

M.U.S.I.C.: “M” de “Mellow”: electronica/dance, new age, world ; “U” de 

“Unpretentious” (despretensiosa): pop, country, religiosa, “S” de “Sophisticated” 

(sofisticada): blues, jazz, bluegrass, folk, clássica, gospel, ópera, “I” de “Intense” 

(intensa): rock, punk, alternativa, heavy metal e “C” de “Contemporary” 

(contemporânea): rap, soul/r&b, funk, reggae. Os estilos “bandas sonoras” e “oldies” não 

se encaixaram na estrutura factorial, podendo segundo os autores ser removidos ou 

simplesmente não cotados. Foi assim obtida a S.T.O.M.P.-R (revista).  

A S.T.O.M.P. foi traduzida para a língua portuguesa (Brasil) por Pimentel, 

Gouveia et al. em 2007, tendo estes autores obtido os estilos musicais: 1. Música Clássica; 

2. Blues; 3. Country (Sertaneja), 4. Dance/Eletrônica, 5. Folk, 6. Rap/hip-hop, 7. 

Soul/Funk, 8. Cânticos (Gospel), 9. Alternativa, 10. Jazz, 11. Rock, 12. Pop, 13. Heavy 

Metal e 14. Músicas-tema de filmes.  

Não encontrámos validação desta escala para a população portuguesa, pelo que 

solicitámos a um grupo de peritos musicais a sua adaptação cultural à realidade 

portuguesa. Pretendemos vir a fazer a sua validação para a nossa população. Solicitámos 

a um dos autores essa permissão via mail, tendo obtido essa permissão (anexo D).  

O painel de peritos que consultámos teve acesso às versões da S.T.O.M.P. de 2013, 

a S.T.O.M.P.-R de 2011 e à Escala de Preferência Musical de Pimentel et al., 2007, tendo-
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se obtido os seguintes grupos de estilos musicais: 1-Africana, 2-Alternativa, 3-Bandas 

Sonoras, 4-Blues, 5-Brasileira (Bossa-Nova, Samba, …), 6-Cantautores/Intervenção, 7-

Clássica, 8-Dança/Eletrónica, 9-Étnica (Músicas do Mundo), 10-Fado, 11- 

Folclore/Tradicional (fusão/de raízes), 12-Heavy Metal, 13-Jazz, 14-Latina, 15-Ligeira 

Portuguesa, 16-Ópera, 17-“Pimba”, 18-Pop, 19-Rap / Hip-hop, 20-Rock, 21-Romântica 

Ligeira Portuguesa, 22-Soul / Rhythm & Blues e 23-Oldies (Êxitos Anos 60, 70). 

Obtivémos assim uma escala de Preferência Musical, que designámos como 

“Teste Rápido de Preferências Musicais” que, embora sendo inspirada na S.T.O.M.P.-R, 

carece de validação para a população portuguesa.  

 

8.6.4. Escala de Aptidão Musical: Medidas Intermédias de Audiação Musical 

(I.M.M.A.) (Anexo J) 

Designada no original por Intermediate Measures of Music Audiation, foi aferida 

para a população portuguesa por Helena Rodrigues (Gordon, 2001). 

O teste Intermediate Measures of Music Audiation (I.M.M.A) foi criado por 

Edwin Gordon em 1982, na sequência de outros testes de avaliação da aptidão musical 

por si elaborados, destinados a avaliar de forma objectiva essa aptidão. O autor procurou 

assim ajudar pais e professores a providenciar a instrução musical adequada ao potencial 

de cada criança. Gordon define a aptidão musical como o potencial para aprender no 

domínio da música. Considera a avaliação da aptidão musical fundamental, pois permite 

identificar indivíduos e orientá-los, melhorar o ensino adaptando-o às diferenças 

individuais e ajudar à formulação de expectativas realistas por parte dos pais e professores 

relativamente aos indivíduos diagnosticados (Gordon, 2001). A base da aptidão musical 

é a “audiação”, termo este cunhado pelo autor e que designa a capacidade para ouvir e 

compreender musicalmente quando o som não está fisicamente presente. Este termo é 

muitas vezes confundido com o de “audição interior”. No entanto, este último é diferente, 

pois pode processar-se a um nível puramente imitativo, não implicando necessariamente 

compreensão, ou seja, a audiação está para a música como o pensamento está para a 

linguagem (Gordon, 2001). 

Edwin Gordon defende que no momento do nascimento estão lançadas as bases 

da aptidão musical de um indivíduo, sendo a altura em que esta apresenta o seu maior 

nível. A qualidade das experiências musicais precoces é fundamental para que esse 

potencial não descresça; até aos nove anos de idade, é possível restabelecê-lo, mas, 

posteriormente, o que se pode melhorar diz respeito apenas à realização musical. Pode 
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assim falar-se em dois tipos da aptidão: “em desenvolvimento” e estabilizada. O 

I.M.M.A. debruça-se sobre a aptidão musical “em desenvolvimento” (Gordon, 2001). 

Gordon acredita ainda que a aptidão musical se distribui segundo a curva normal, 

à semelhança de outras aptidões, ou seja, não há dúvidas que todas as pessoas são capazes 

de aprender música. A questão está em saber em que extensão, até que nível. Todas as 

pessoas são capazes de aprender música, embora não aproveitem da mesma forma essa 

instrução. O I.M.M.A. pretende ser um meio objectivo da avaliar normativamente (isto é, 

comparando os alunos entre si) a aptidão musical de forma que a educação musical 

proporcionada tenha em conta as diferenças interindividuais (Gordon, 2001).  

Finalmente, a multidimensionalidade é outra característica da aptidão musical, 

tendo o autor ao longo do seu trabalho identificado mais de vinte dimensões. Todas estão 

interrelacionadas, embora possuam também a sua unicidade própria. Normalmente um 

sujeito tem diferentes níveis de aptidão nas várias dimensões. O I.M.M.A. avalia duas 

dimensões a que correspondem o teste tonal e o rítmico. Outras das suas finalidades é 

justamente analisar ideograficamente cada criança, isto é, comparar os seus resultados em 

termos de aptidão rítmica e melódica, para que o ensino se possa adaptar às suas 

necessidades e perfil específico. O teste pode ainda servir para identificar crianças que 

possam beneficiar de um programa adicional de estudos de música, ressalvando o autor 

que um resultado baixo no teste de aptidão não deve excluir nenhuma criança de um 

programa de ensino musical (Gordon, 2001). 

Entre 1971 e 1978 Gordon levou a cabo várias investigações envolvendo 10.000 

crianças. No estudo final, 1114 padrões tonais e 486 rítmicos foram analisados e 

classificados segundo a tonalidade e a métrica. Cada padrão foi classificado em função 

do crescimento da criança, isto é, a sua dificuldade de audiação.  

O I.M.M.A. destina-se a crianças do 1º ao 4º ano de escolaridade, tendo Gordon 

desenvolvido posteriormente normas para o 5º e 6º anos de escolaridade. Trata-se de um 

teste de aptidão musical em desenvolvimento quando administrado a crianças entre o 1º 

e o 3º ano e estabilizada quando administrado a crianças do 4º ano (Gordon, 2001).  

O I.M.M.A. compõe-se de dois testes, um destinado a avaliar a aptidão tonal (teste 

Tonal) e o outro a aptidão rítmica (teste Rítmico). Cada teste compõe-se de alguns 

exemplos demonstrativos e de 40 items em que se ouve um par de padrões e se tem de 

detectar se são iguais ou diferentes. O teste Tonal é composto por um para de padrões 

tonais (um padrão tonal é uma série de sons de alturas diferentes mas com a mesma 

duração). Cada frase do teste Rítmico é também composta por um par de padrões rítmicos 
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(um padrão rítmico é uma sequência de sons com a mesma altura mas com durações 

diferentes). Para responder não é preciso saber ler ou escrever música: cada participante 

tem uma folha de respostas em que, para cada item, há um desenho de um par de faces 

iguais e um de faces diferentes, devendo o sujeito assinalar com um círculo o par de faces 

iguais ou diferentes, conforme ache que o par de frases musicais é igual ou diferente. 

Cada um dos items de cada teste está identificado no CD com o nome de um objecto (ex: 

carro, colher) a que corresponde na folha de respostas o mesmo objecto. Depois de 

anunciar esse objecto, o sujeito ouve a palavra “primeiro”, seguida da primeira frase do 

par e depois a palavra “segundo” seguida da segunda frase do par. Entre cada item há 

cinco segundos para o avaliado marcar a sua resposta. Se as frases soarem iguais, coloca-

se um círculo à volta das faces iguais, se soarem diferentes, coloca-se à volta as faces 

diferentes. A administração de cada um dos testes requer aproximadamente 20 minutos. 

Para além do manual, o teste apresenta o CD contendo os testes Tonal e Rítmico, folhas 

de respostas, uma para o teste Tonal e outra para o teste Rítmico, grelhas de cotação, 

folhas de perfil individual e de classe. Para a administração do teste é necessária 

aparelhagem áudio para ouvir o CD e marcadores para escrever na folha de respostas 

(Gordon, 2001). 

Para realizar a cotação é necessário dois conjuntos de grelhas de correcção (para 

a parte da frente e para a parte de trás das folhas de resposta); os resultados obtidos são 

expressos em resultados brutos ou em percentis: resultado do teste Tonal, do teste Rítmico 

e Compósito (a soma dos resultados dos testes Tonal e Rítmico).  

Para a adaptação portuguesa foi feita a tradução e um trabalho preliminar 

exploratório com um grupo de crianças para averiguar da existência de dificuldades de 

compreensão e administração do teste. Posteriormente foi feita a aplicação do I.M.M.A. 

a uma população para derivação das normas; foi utilizada uma amostra de 1133 crianças 

distribuídas pelos 4 anos de escolaridade, com idades entre os 6 e os 14 anos de idade. As 

médias e desvios-padrão obtidos aproximaram-se dos valores teóricos respectivos, o que 

constitui uma evidência preliminar da validade do teste.  

Em relação aos dados psicométricos, iremos referir apenas os respeitantes ao 4º 

ano de escolaridade, que foi a nossa referência para a população do nosso estudo (a partir 

dos 16 anos). Assim, os coeficientes de fidelidade para o teste Tonal foram .76 segundo 

a fórmula de correcção de Spearman-Brown, .73 segundo a fórmula 20 de Kuder-

Richardson, com erro-padrão de 2.0; para o teste Rítmico foram, respectivamente, .70, 

.59 e 2.1; para o Compósito foram, respectivamente, .81, .76 e 2.8. Os coeficientes de 
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fidelidade são aceitáveis em relação ao teste original. Da amostra foram também extraídas 

amostras para teste-reteste e validade. Os valores para a fidelidade segundo o método 

teste-reteste foram para o teste Tonal, Rítmico e Compósito, respectivamente, .76, .67 e 

.82.  

 

8.6.5. Escala de Valores de Odete Nunes (E.V.O.N.) (Anexo G) 

Foi desenvolvida por Nunes et al. em 2006. A Escala de Valores de Odete Nunes 

(E.V.O.N.) foi elaborada com a finalidade de avaliar o processo de personalização do 

sujeito toxicodependente (Nunes, 2001). Mais tarde, foi aferida para a população 

portuguesa, permitindo assim uma análise dos Valores Humanos em comparação com as 

normas dessa população. A escala permite conhecer o perfil individual de valores de um 

indivíduo, e a hierarquiazação da maior ou menor importância que ele lhes atribui, de 

forma a poder compreender as suas preferências e atitudes no momento de tomar decisões 

(Nunes, 2001-2). 

A E.V.O.N. permite uma aplicação individual ou colectiva, podendo ser aplicada 

dos 13 aos 85 anos de idade. O tempo necessário para asua aplicação é entre 10 e 15 

minutos, dependendo das características dos indivíduos. O material necessário para a sua 

aplicação é o manual, a folha de resposta, a folha de cotação e perfil, e lápis (Nunes, 2001-

2). 

A construção deste questionário desenvolveu-se em várias fases; numa primeira 

fase elaborou-se uma lista de 180 valores considerados como tradicionais no nosso 

contexto cultural; essa lista foi elaborada com base em sub-listas pedidas a 10 pessoas; 

posteriormente, os 180 valores foram ordenados de forma aleatória após revisão por dois 

juízes. A cada um dos valores o sujeito tinha de responder segundo uma escala de Lickert, 

indo desde 1 (não significativo da nossa cultura) até 7 (muito significativo). Numa 

segunda fase, o questionário foi proposto a 50 pessoas, e posteriormente a 177 pessoas, 

permitindo fazer varias análises factoriais.  

Os itens da E.V.O.N. são constituídos apenas por uma palavra o que facilita a sua 

compreensão e a cotação não apresenta dificuldades o que evita eventuais erros (Nunes, 

2001-2). 

A escala tem 60 items, correspondendo cada item a um valor, agrupados segundo 

o procedimento estatístico de análise factorial, com análise dos componentes principais, 

seguida de rotação Varimax; a resposta é dada numa escala de Likert em que ao 1 

corresponde um valor nada significativo e ao 5 um valor muito significativo para o 
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respondente. Os valores da E.V.O.N. agrupam-se em cinco factores principais que 

explicam 39,3% da variância total das respostas ao questionário, tabela 1: 

 

Tabela 1. 

Factores e subfactores da Escala de Valores de Odete Nunes e respectivas consistências 

internas. 

Tabela 1.  

Propriedades Psicométricas da Escala de Valores de Odete Nunes. 

Factores e Sub-factores Alfa de Cronbach 

1. Contextualização normativa e afirmação de si.  0,97 

1.1. Dimensão afectiva e investimento profissional.  0,92 

1.2. Dimensão existencial.  0,90 

1.3. Investimento noético.  0,89 

2. Investimento religioso.      0,82 

3. Investimento intelectual e autocontrolo.  0,87 

4. Relacionamento interpessoal.   0,78 

5.  Corporalidade e hedonismo.  0,77 

Nota: Adaptado de Nunes (2001). 

 

A Contextualização Normativa e Afirmação de Si inclui os valores que têm uma 

função normativa e contribuem para a contextualização da pessoa no seu projecto 

existencial. È composta por um número elevado de items, compreendendo três sub 

dimensões. A primeira subdimensão é a Dimensão Afectiva e Investimento Profissional 

(sub-factor) salienta a importância do componente afectivo na auto-realização do projecto 

existencial. A Dimensão Existencial (sub-factor) analisa os referenciais da pessoa quanto 

à sua forma de estar no mundo. O Investimento Noético (sub-factor) integra os valores 

que contribuem para a auto-satisfação e dão sentido à vida. A dimensão do Investimento 

Religioso inclui a importância dada aos aspectos religiosos. O Investimento Intelectual e 

Autocontrolo relaciona-se com a assertividade e confiança em si. O Relacionamento 

Interpessoal refere-se à qualidade da relação com os outros. Por último a Corporalidade 

e Hedonismo estão ligados aos aspectos psico-afectivos. 

 

8.6.6. Inventário Resumido da Dor 
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Foi traduzida e adaptada da B.P.I. (Brief Pain Inventory) pela Faculdade de 

Medicina do Porto. Agualusa et al. (2007) relembraram que o carácter multidimensional 

da dor torna imperativo a existência de instrumentos que permitam a sua adequada 

medição e caracterização de uma forma válida e reprodutível, e que existe uma falta de 

instrumentos adequadamente adaptados e validados para a língua portuguesa. Estes 

autores publicaram um artigo que divulgou a tradução e validação dos seguintes 

questionários: Brief Pain Inventory; West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory; 

Pain Disability Index; Chronic Pain Coping Inventory; Pain Beliefs and Perceptions 

Inventory; Pain Catastrophizing Scale; Douleur Neuropathique en 4 Questions. 

Neste estudo inicialmente, procedeu-se à tradução e adaptação cultural dos 

instrumentos (tradução, avaliação por grupo de especialistas, pré-teste, retroversão e 

avaliação da retroversão pelos autores da versão original). As versões portuguesas dos 

instrumentos foram depois aplicadas, em duas amostras de doentes, com 18 ou mais anos, 

seguidos em 13 Unidades de Dor Crónica a nível nacional e selecionados 

consecutivamente, para avaliação da reprodutibilidade teste-reteste, consistência interna, 

validade de critério e validade de constructo (análise factorial e avaliação da validade 

convergente e discriminante). O processo de tradução e adaptação cultural foi bem 

sucedido. Para avaliação da reprodutibilidade e validade dos instrumentos, foram 

analisados 243 e 122 doentes, respectivamente na primeira e segunda fase deste estudo. 

Os participantes tinham uma média de idade de 55 anos e 63% eram do sexo feminino. 

Em todos os instrumentos analisados foi possível demonstrar adequadas reprodutibilidade 

teste-reteste, consistência interna, validade de critério e de constructo (análise factorial e 

validade convergente e discriminante). Em conclusão, as versões para a língua portuguesa 

dos instrumentos avaliados neste estudo demonstraram possuir adequadas propriedades 

psicométricas.  

O Inventário Resumido da Dor (Brief Pain Inventory – B.P.I.) foi elaborado com 

o objectivo de fácil de aplicação, rápida e simples, constituindo um método genérico 

prático de medição e avaliação da dor numa perspectiva multidimensional, revelando 

boas propriedades psicométricas. No contexto clínico e de investigação este instrumento 

tem vindo a ser cada vez mais utilizado. O B.P.I. é composto por 15 items que quantificam 

a existência, severidade, localização, interferência funcional, estratégias terapêuticas 

aplicadas e eficácia do tratamento da dor. O instrumento tem uma pergunta do tipo 

sim/não para averiguar se há dor; um item com recurso a uma figura humana com a 

finalidade de localizar a dor; uma escala de intensidade da dor subdividida em quatro 
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itens (dor máxima, dor mínima, dor média e dor no momento) recorrendo aos valores de 

0 a 10; um item para registo de estratégias terapêuticas aplicadas; um item que quantifica 

em termos percentuais a eficácia dos tratamentos aplicados e, finalmente, uma escala de 

interferência funcional formada por sete items com escalas numéricas de classificação (de 

0 a 10) que estimam a forma como a dor interfere na actividade geral; humor; mobilidade; 

trabalho; relações pessoais; sono e prazer de viver. Foi demonstrado que este instrumento 

tem validade, reproductibilidade e sensibilidade na detecção, acompanhamento e 

caracterização da dor. Este questionário foi validado em mais de 10 línguas, sendo 

recomendado por grupos de consenso na área da medição e avaliação da dor. 

Em relação às propriedades psicométricas do I.R.D. (B.P.I.), verificou-se que 

existiram nos 331 doentes a quem se aplicaram os questionários níveis elevados de 

severidade e interferência funcional da dor, tendo em conta os valores médios das 

respectivas subescalas. Em relação à reproductibilidade teste-reteste, os ICC foram de 

0,878 e de 0,840, respectivamente, para as subescalas dor e interferência. A consistência 

interna é apresentada para as subescalas dor e interferência e respetivos items na tabela 

seguinte (tabela 2). 
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Tabela 2.  

Inventário Resumido da Dor (I.R.D.) – Características Psicométricas 

Tabela 2.  

Escalas e Subescalas do Inventário Resumido da Dor (I.R.D.) e respectivos α de 

Cronbach. 

Escala/ Subescala A α se item 

eliminado 

Correlação item / 

total 

Dor. 0,985 - - 

Dor no seu máximo. - 0.873 0.746 

Dor no seu mínimo. -     0.859 0.783 

Dor em média. - 0.867 0.770 

Intensidade da dor neste momento. - 0.860 0.791 

Interferência.  0,842 - - 

Actividade geral. - 0.809 0.679 

Disposição. - 0.809 0.676 

Capacidade para andar a pé. - 0.835 0.500 

Trabalho manual. - 0.813 0.645 

Relações com outras pessoas. - 0.823 0.582 

Sono. - 0.819 0.605 

Prazer de viver. - 0.835 0.519 

Nota: Adaptada de Agualusa et al. (2007) 

 

8.6.7 Inventário das Formas de Lidar com a Dor Crónica (C.P.C.I.) (Anexo H) 

Foi traduzida e adaptada da C.P.C.I. (Chronic Pain Coping Inventory) pela 

Faculdade de Medicina do Porto (Agualusa et al., 2007). 

O conceito de coping e as estratégias de coping revestem-se da maior importância 

na avaliação, tratamento e acompanhamento de indivíduos que padecem de dor. Coping 

pode ser definido como a aplicação voluntária e dirigida de estratégias comportamentais 

e/ou cognitivas no controlo ou gestão de eventos ou circunstâncias difíceis, necessidades 

ou anseios que são entendidos pelo indivíduo como fontes de conflito, sofrimento, stresse 

ou sobrecarga. Assim sendo, uma das componentes cada vez mais importante na 

adequada avaliação e acompanhamento de doentes com dor, especialmente quando esta 
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é crónica, é a identificação, classificação e avaliação das estratégias de coping. Neste 

contexto, é importante distinguir as estratégias de coping que condicionam melhorias 

clínicas daquelas que as não condicionam, podendo mesmo agravar o problema (Azeveo 

et al., 2007). 

Existem vários instrumentos que foram especificamente criados com o intuito de 

avaliar e classificar as estratégias de coping em doentes com dor. Neste trabalho, optou-

se pelo Inventário das Formas de Lidar com a Dor Crónica (Chronic Pain Coping 

Inventory – C.P.C.I.) por ser um instrumento completo, que tem demonstrado grande 

utilidade e aplicabilidade na investigação e na clínica, e que avalia de forma adequada e 

equilibrada os componentes cognitivos e comportamentais do coping. O C.P.C.I. é um 

questionário de auto-aplicação, com 65 itens que avaliam a frequência de utilização, em 

número de dias durante a última semana (escala numérica de 1 a 7), de um vasto conjunto 

de estratégias comportamentais e cognitivas de coping. As estratégias abordadas 

organizam-se em oito subescalas: defesa ou protecção, descanso, pedidos de ajuda, 

relaxamento, persistência, exercício físico e alongamentos, procura de apoio 

social/familiar, e autoconvencimento. 

Este instrumento possui adequadas propriedades psicométricas, tendo 

demonstrado elevada consistência interna, reprodutibilidade teste-reteste e validade das 

suas oito subescalas. Apesar disto, a questão da estrutura factorial deste questionário é 

ainda alvo de alguma discussão. O C.P.C.I. tem sido extensamente utilizado em vários 

contextos e está já traduzido em várias línguas.  

Em relação às propriedades psicométricas, análise descritiva, registou-se que os 

items ligados ao descanso e actividade física/esforços e autoconvencimento foram os mais 

frequentemente utilizados. Em relação à consistência interna das subescalas desta escala, 

verificou-se que os valores dos α de Cronbach e dos ICC foram todos substanciais ou 

excelentes, confirmando as propriedades de reproductibilidade e consistência interna 

desta escala (tabela 3). 
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Tabela 3.  

Inventário das Formas de Lidar com a Dor Crónica (C.P.C.I.) - Caraterísticas 

Psicométricas 

Quadro 3.  

Subescalas da C.P.C.I. e respectivos α de Cronbach. 

Sub-escalas α Reproductibilidade (ICC)  

Defesa ou protecção. 0.767 0.791 

Descanso. 0.717 0.704 

Pedidos de ajuda. 0.621 0.797 

Relaxamento. 0.612 0.800 

Persistência. 0.765 0.612 

Exercício Físico e alongamentos. 0.883 0.809 

Procura de Apoio Social / familiar. 0.843 0.880 

Autoconvencimento. 0.824 0.774 

Nota: Adaptada de Agualusa et al. (2007) 

 

8.6.8. Escala Numérica da Dor 

Segundo o Instituto Nacional de Saúde dos E.U.A. a autoavaliação é o indicador 

mais fiável em relação à existência e à intensidade da dor (Da Silva & Ribeiro-Filho, 

2011). 

O domínio da dor mais frequentemente utilizado em trabalhos clínicos ou de 

investigação é a intensidade da dor, que significa a magnitude da dor sentida, isto é, 

autoavaliada. As escalas mais utilizadas são a Escala Visual Analógica, a Escala Verbal 

da Dor e a Escala Numérica da Dor. Os resultados da investigação feita em várias 

populações revelaram propriedades psicométricas consistentes destas três escalas, sendo 

cada uma delas adequadamente válida e fiável na avaliação da dor (Jensen, 2010).  

A Escala Numérica tem como população alvo pessoas com idade igual ou superior 

a 8 anos, ou a partir do momento em que adquiram a noção de grandeza numérica (Caseiro 

et al., 2011).   

Consiste numa régua dividida em onze partes iguais, que varia de 0 a 10. Em que 

0 corresponde a “Sem Dor” e 10 “Dor Máxima”. Assim, pretende-se que o doente faça a 

equivalência entre a intensidade da sua dor e uma classificação numérica (Caseiro et al., 

2011). 
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A escala Numérica da Dor tem uma boa correlação com a Escala Verbal da Dor; 

às pontuações 1 a 4 corresponde uma dor “ligeira”, às pontuações 5 a 6 ´corresponde uma 

dor “moderada”, a pontuações de 7 a 10 corresponde a dor “severa”, com grande 

repercussão funcional (Jensen, 2010). 

Também Breivik et al. (2008) referem que a dor aguda pode ser avaliada de forma 

fiável, quer em repouso, quer em movimento, nomeadamente em situações como o pós-

operatório, com escalas unidimensionais, como as escalas Numérica e visual analógica. 

Estas escalas, segundo este autor, são igualmente sensíveis na avaliação da dor pós-

operatória, sendo melhores do que a Escala Verbal. Esta última tende a subestimar as 

dores mais intensas em relação às duas primeiras.  

A Escala Numérica da Dor tem, em relação à Visual analógica, com fidelidade 

semelhante, as vantagens de ser mais prática, não necessitar de visão útil (a analógica 

implica olhar para a escala impressa), papel ou caneta ou manualidade (Breivik et al., 

2008). 

 

8.6.9. Medição digital da tensão arterial  

A avaliação da tensão arterial e da frequência cardíaca nas primeiras 48 horas do 

pós-operatório foi efectuada pelos enfermeiros do serviço no decorrer da colheita dos 

sinais vitais, o que fazem várias vezes por turno de 8 horas, fazendo esta actividade parte 

da sua actividade profissional assistencial. Obtivémos os valores através da consulta dos 

processos clínicos electrónicos ou em suporte de papel, com a estreita colaboração de 

profissionais de enfermagem que muito gentilmente nos auxiliaram nesta árdua tarefa. 

A dor é subjectiva, por isso não há medidas objectivas de dor satisfatórias, e as 

medidas que existem dificilmente serão por si só suficientes para avaliar a dor de todos 

os indivíduos ou contextos (Macintyre, Scott, Schug, Viser & Walker, 2010).  

A dor aguda consiste numa complexa constelação de experiências sensoriais e 

emocionais, relacionadas com respostas autonómicas à lesão das estruturas somáticas ou 

viscerais. As vias da dor transmitem a informação nociceptiva ao sistema nervoso 

periférico e central e estão perfeitamente integradas com o sistema motor e simpático ao 

nível medular e dos centos nervosos superiores, dando lugar a uma actividade motora 

reflexa, hiperactividade simpática e respostas afectivas e comportamentais. Ao nível dos 

centros suprasegmentares como o tronco cerebral e diencéfalo, sobretudo ao nível do 

tálamo e hipotálamo, a estimulação dos centros circulatórios aumenta a resistência 
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vascular periférica, aumenta a tensão arterial, a frequência cardíaca e o débito cardíaco 

(Perez-Castañeda, 2012).  

As variáveis autonómicas foram desde há muito propostas para servirem de 

medida da componente afectivo-motivacional da dor em estudos de algesimetria 

(Moltner, Holzl & Strian, 1990). Também Da Silva e Ribeiro-Filho (2011) afirmam que 

as respostas biológicas à dor como a frequência cardíaca, respiratória, a transpiração, a 

tensão muscular, a tensão arterial, podem ser usadas como uma medida indirecta da dor 

aguda. 

Da Silva e Ribeiro-Filho (2011) afirmam que todas as medidas da dor feitas pelos 

outros que não o doente, como os clínicos ou pessoas próximas do doente, são sempre 

menos fidedignas do que as medidas de auto-registo, o gold-standard da medição da dor. 

No entanto, lembram que essas medidas de heteroavaliação fornecem uma parte da gestalt 

da experiência de dor do indivíduo doente. 

 

8.6.10 Medição digital da frequência cardíaca 

Num estudo de Moltner et al. (1990) com estímulos dolorosos térmicos, estes 

autores constataram que a frequência cardíaca se relacionava nos primeiros segundos com 

a temperatura apenas, enquanto após os primeiros segundos se relacionava com o 

julgamento subjectivo da dor. Estudos como o de Terkelsen, Molgaard, Hansen, 

Andersen e Jensen (2005) sugerem que a dor aguda pode aumentar a frequência cardíaca 

através de dois mecanismos diferentes: activação cardíaca simpática eferente e a 

libertação de catecolaminas para a circulação sistémica.  

Appelhans e Luecken (2008) chamaram a atenção que existe no entanto uma 

variabilidade interindividual na resposta da frequência cardíaca à dor que poderá ser 

explicada pelas características de um “sistema homeostático central” também envolvido 

na expressão emocional.  

Tousignant-Laflamme, Rainville e Marchand (2005) chamam a atenção para uma 

relação entre dor e frequência cardíaca positiva nos homens mas não nas mulheres, o que 

revela a necessidade de uma diferente avaliação da dor nos dois géneros, tornando 

necessário um melhor conhecimento dos mecanismos da dor e da frequência cardíaca nos 

dois géneros. 

De qualquer forma, para autores como Jesus (2011) quer a frequência cardíaca 

como a tensão arterial são boas medidas da dor aguda na medida em que têm baixo custo, 

não são invasivas, obtêm-se de forma rápida e à beira do leito.  
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Alcaravela, J. (comunicação pessoal, Novembro 2, 2014) considera que, 

comparando a tensão arterial com a frequência cardíaca na avaliação da dor do pós-

operatório, passadas as primeiras horas, a tensão arterial tende a estabilizar em valores 

próximos aos valores normais do doente pela modulação homeostática feita pelas 

componentes autonómicas simpática e parassimpática, isto se não existir instabilidade 

hemodinâmica associada a complicacões cirúrgicas. Por isso a tensão arterial poderá não 

ser o índice ideal de dor neste período. Alcaravela, J. (comunicação pessoal, Novembro 

2, 2014) refere que a frequência cardíaca pode traduzir com maior precisão o bem-estar 

psicológico e a dor sentida pelo doente, dada a capacidade direta do simpático elevar a 

frequencia cardíaca e do parassimpático a baixar, durante periodos mais longos e mais 

observáveis, enquanto as variações tensionais são mais breves e mais difíceis de observar, 

dado o controlo autonómico já referido. 

 

8.6.11. Registo de enfermagem do consumo de analgésicos 

Consultámos os processos clínicos dos doentes operados, tendo sido registados 

todos os fármacos efectivamente administrados nas 48 horas do pós-operatório, em 

relação ao número de tomas.  

Registámos os fármacos consumidos não-analgésicos, e os analgésicos. Neste 

último grupo foram considerados os fármacos capazes de induzir directa ou 

indirectamente um efeito analgésico, nomeadamente os anti-inflamatórios esteróides, 

não-esteróides, opióides fortes e fracos, anti-depressivos, tranquilizantes major e minor, 

como os ansiolíticos, e os relaxantes musculares. 

 

8.6.12. Música fornecida ao participante do grupo da música da preferência 

            No grupo experimental da música da preferência, a música ouvida no período era, 

nalguns casos, a música do próprio participante, trazida de casa em leitor de MP3, no 

computador portátil ou no telemóvel. Nos doentes que não traziam música de casa, era 

fornecida música gravada em função do estilo solicitado, dentro da música da colecção 

do experimentador.  

 

8.6.13. Música fornecida ao participante do Grupo da Música Relaxante 

            A música relaxante utilizada resultou de duas compilações: a do estudo da 

empresa britânica Mindlab® denominado “A Study Investigating the Relaxation Effects 
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of the Music Track Weightless by Marconi Union”, e música composta especificamente 

para este estudo pelo Maestro e Compositor Miguel Rijo. 

              Em relação ao estudo da Mindlab®, tivémos conhecimento dele através da 

imprensa generalista on line e posteriormente contactámos a empresa que o efectuou o 

estudo. Tratou-se de um estudo-piloto não-publicado, apesar da sua divulgação nos 

media, e foi-nos enviado pelo director da empresa, Duncan Smith, a nosso pedido. 

               O estudo-piloto intitula-se “A Study Investigating the Relaxation Effects of the 

Music Track Weightless by Marconi Union” e teve por objectivo validar a ideia de que a 

faixa " Weightless " do grupo Marconi Union, encomendada pela Radox Spa®, uma marca 

de produtos de higiene, seria mais relaxante do que outras faixas de música que são 

consideradas relaxantes. Uma longa lista de faixas musicais relaxantes foi compilada 

usando classificações de sondagens on-line e sites ou blogs de críticos de música, e 

posteriormente foi avaliada por 100 pessoas da população em geral, tendo-se obtido uma 

lista final de faixas abrangendo música clássica, pop e “ambiente” que foi escolhida para 

o estudo piloto (ver Anexo M com o nome das faixas). O grupo Marconi Union foi 

solicitado para criar uma música destinada a reduzir a freqüência cardíaca e relaxar o 

ouvinte, tendo-se obtido a faixa chamada “Weightless”. O trabalho experimental foi 

realizado no laboratório Mindlab® localizado no Sussex Innovation Centre em Brighton, 

Inglaterra. Participaram no estudo 20 pessoas do género feminino, com idade entre 18 e 

61 anos, com uma idade média de 37 anos. Depois de assinar um termo de consentimento 

foram conectados a equipamentos para monitorizar a frequência cardíaca, a condutância 

da pele e a frequência respiratória. A música foi ouvida com auscultadores. Cada faixa de 

música foi tocada durante 3 minutos com um período de silêncio de intervalo entre elas. 

Entre cada faixa foram aplicados, distractores auditivos e visuais foram utilizados para 

induzir stresse. A ordem de audição das faixas foi aleatória entre os participantes. Após a 

sessão musical, foi ainda aplicada uma massagem de relaxamento para comparação. No 

decorrer de cada uma das actividades, foram medidos os parâmetros fisiológicos 

frequência cardíaca, frequência respiratória e condutância cutânea. Os resultados foram 

registados para cada participante no decorrer de cada uma das actividades, e os resultados 

foram combinados de forma a obter-se um “score de percentagem de relaxamento”. Esses 

scores foram comparados de forma a obter-se a lista das 10 faixas mais relaxantes.  

Em relação à música composta especificamente para este estudo pelo maestro e 

compositor Miguel Rijo, ela consistiu de duas faixas denominadas“Healing Seas” e 

“Sunny Smile upon you” que foram compostas segundo algumas das características da 
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música chamada “relaxante”. O maestro enviou-nos um guia de audição da faixa “Healing 

Seas”, denominado “Health - Healing Seas – Your Visualization Guide” por mail, em que 

enumera as regras que presidiram à elaboração dessa peça musical. No guia, M. Rijo 

(comunicação pessoal, Janeiro 20, 2012)) enumera os vários andamentos da peça, e 

caracteriza-os em separado. Assim, após uma preparação de 3 minutos que consiste 

apenas numa frase simples que convida ao relaxamento, seguem-se quatro partes com a 

duração de 5 minutos cada. A primeira parte introduz o ouvinte ao som da água e a um 

ritmo de 75 batimentos por minuto a fim de induzir uma aferição da frequência cardíaca 

para esse nível; de seguida, a segunda parte reforça o ritmo cardíaco, que se torna mais 

forte, com um ligeiro som de fundo; a terceira parte foca o ouvinte no som das ondas que 

como que banham o ouvinte, no intuito de o acalmar e aquecer; por fim a quarta parte, 

em crescendo, convida à elevação do corpo, lentamente, já regenerado, forte e confiante. 

Citando o final do pequeno libretto, “imagine-se a celebrar a vitória e a compreender um 

dos maiores mistérios que o seu corpo expressa: a vida “ (M. Rijo, comunicação pessoal, 

Janeiro 20, 2012). 

 

8.7. Procedimentos 

Pretendeu-se avaliar o efeito terapêutico da música na dor nas primeiras horas do 

pós-operatório. 

Todos os participantes foram avaliados quantitativamente no respeitante à 

percepção da dor no período pós-operatório. 

A dor em causa no nosso estudo é a dor do pós-operatório em doentes submetidos 

a cirurgia do aparelho locomotor, nomeadamente coluna vertebral e membros. 

Foi avaliada a dor pós-operatória no que toca à sua intensidade, sendo 

considerados quatro parâmetros na sua quantificação, nomeadamente, a autoavaliação da 

intensidade da dor, dois parâmetros vitais associados à resposta dolorosa - a tensão arterial 

e a frequência cardíaca – e por fim o consumo de fármacos analgésicos. 

Existiram três grandes momentos de avaliação: em primeiro lugar a consulta do 

pré-operatório, o dia do internamento e o período do pós-operatório. 

Na consulta do pré-operatório, foram avaliadas as variáveis: Valores Humanos, 

Preferência musical, Aptidão musical e variáveis sócio-demográficas: género, idade, 

nível de escolaridade e meio habitacional (urbano ou rural).  

No dia do internamento foram avaliadas as variáveis: níveis de dor precedente e 

Estratégias de coping. 
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No período do pós-operatório foram analisadas a variável independente audição 

musical, e as variáveis dependentes nomeadamente os níveis de dor pós-operatória nas 

suas já referidas quatro componentes. 

 

8.7.1. Consulta do pré-operatório 

Foi solicitada a participação do doente na nossa investigação, sendo explicados 

detalhadamente os objectivos do estudo e os procedimentos inerentes a essa participação.  

Aos participantes que aceitaram participar no estudo, foi solicitado que 

assinassem o formulário do consentimento informado, inspirado na declaração de 

Helsínquia. Foi-lhes ainda solicitado o preenchimento do questionário sócio-

demográfico, do questionário musical, das escalas de preferência musical e aptidão 

musicais e a escala de valores (E.V.O.N.). Foi ainda efectuado o teste de aptidão musical 

(I.M.M.A), quando o tempo disponível na consulta o permitiu. 

 

8.7.2. Dia do internamento 

Foram aplicados o Inventário Resumido da Dor e o Inventário das Formas de 

Lidar com a Dor Crónica. Foram ainda aplicados os instrumentos que não tinham sido 

aplicados na consulta do pré-operatório por falta de tempo na consulta ou por 

indisponibilidade do doente. 

 

8.7.3. Período do pós-operatório 

Aos doentes que iriam ouvir música, isto é, os elementos dos grupos da música da 

preferência e da música relaxante, foi fornecida uma folha de registo dos episódios de 

audição musical, a fim de obtermos o número de episódios de audição musical e sua 

duração (Anexo N).  

Ao longo das 48 horas os doentes dos grupos experimentais com música ouviram 

as faixas gravadas, conforme a sua vontade e disposição, registando os episódios de 

audição na referida folha criada para o efeito, nomeadamente o número de episódios de 

audição, a que horas do início e hora do fim de cada período de audição. Solicitámos o 

auxílio dos enfermeiros e dos assistentes operacionais no acionar dos aparelhos, por vezes 

algo difícil por um lado pela pouca familiariedade com este tipo de aperelhos, por outro 

pelo facto de o doente operado não ter por vezes uma mobilidade suficiente para poder 

ligar ou desligar o aparelho; alguns doentes tinham indicação do médico assistente para 

não se levantarem sem o apoio de terceiros; alguns doentes operados para a colocação de 
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próteses têm indicação para restrição de carga nas articulações operadas pelo que a sua 

mobilidade se encontra limitada.  

Os doentes do grupo da música da preferência receberam um aparelho leitor de 

Mp3 ou leitor de CD com ou sem auscultadores contendo a gravação de música da sua 

preferência, escolhida e gravada por nós na véspera da intervenção cirúrgica. Na véspera 

da intervenção o doente manifestava o seu desejo em relação à música que quereria ouvir 

após a intervenção cirúrgica. A música era assim gravada em função do estilo solicitado 

pelo doente era a ele fornecida no próprio dia da cirurgia, para que ficasse familiarizado 

com o dispostivo de som. Foram gravadas para cada doente cerca de 4 a 5 horas de 

música. 

Os doentes do grupo da música relaxante receberam igualmente um aparelho 

semelhante no pós-operatório, contendo a gravação da bateria de música relaxante.  

Nalguns doentes foi possível a audição da música sem auscultadores, quando se 

encontravam em quartos individuais, o que aconteceu apenas pontualmente, pois na 

maioria das vezes os doentes encontravam-se em quartos particulares de duas camas ou 

numa enfermaria com oito camas.  

Os participantes foram avaliados pelos profissionais de enfermagem, que colhe de 

rotina os sinais vitais, entre eles a dor, considerada o 5º parâmetro vital. Os enfermeiros 

registam ainda de forma sistemática e rotineira a medicação administrada aos doentes. 

Foram considerados os registos até 48 horas após a hora do fim da anestesia. 

Os níveis de dor, tal como os valores da tensão arterial média e frequência cardíaca 

foram colhidos em vários momentos ao longo das primeiras 48 horas após a intervenção 

cirúrgica, momentos esses dependentes do número de enfermeiros disponíveis e o número 

de doentes internados, para além de factores de organização laboral pessoais ou de equipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

158 
 

Capítulo IX: Resultados 

 

Utilizámos o Statistical Pachage for Social Sciences (S.P.S.S.), versão 22, para a 

construção da base de dados.  

Apresentamos os resultados da análise estatística enquadrados nas hipóteses de 

investigação formuladas. Estas podem agrupar-se em duas categorias. A primeira 

categoria compreende as hipóteses 1 a 4 onde se compara os níveis de dor pós-operatória 

entre os vários grupos experimentais. A segunda categoria inclui as hipóteses de 5 a 9 

onde se correlacionam diversas variáveis com os níveis de dor pós-operatória. 

Salientam-se as principais características da amostra já descritas no capítulo da 

Metodologia, subcapítulo População e Amostra. 

A amostra é constituída por 180 doentes, maiores de 16 anos. A distribuição dos 

participantes segundo géneros foi equitativa (Homens: N=87, 48% e Mulheres: N=93, 

52%). A idade média é de 52,07 anos (DP=14,36) e varia entre 16 e 83 anos, prevalecendo 

a faixa etária entre os 40 e os 60 anos. Mais de metade dos participantes é casado (N=110, 

61%). A maioria dos indivíduos é Caucasiana (N=168, 93%). Mais de metade habita em 

meio rural (N=113, 62,4%). A maioria dos doentes era natural de Portugal (N=163, 

90,1%). Relativamente às habilitações literárias, 41,6 % (N=75) possuíam apenas o 1º 

ciclo ou não tinham escolaridade, e apenas 10,0% (N=18) tinham estudado até ao nível 

da licenciatura ou mestrado. Os três grupos de estudo são relativamente homogéneos em 

termos de dimensão. No grupo da música da preferência individual incluímos 59 

participantes, no grupo da música relaxante, 53 participantes e no grupo sem música 

foram incluídos 68 indivíduos. A distribuição por géneros foi homogénea entre os três 

grupos experimentais. No grupo da música da preferência 40,7% eram do género 

feminino, no grupo da música relaxante 56,6% e no grupo sem música 57,4%. As médias 

das idades nos três grupos foram, 48,78 anos, 53,38 anos e 53,88 anos, respectivamente. 

Será conveniente lembrar, no início da descrição dos resultados que a dor foi 

aferida através de três medidas directas, que são 1) a dor percebida ou autoavaliada, 2) a 

tensão arterial e 3) frequência cardíaca, através de uma pontuação média das várias 

medições nas 48 horas do pós-operatório de ambas as grandezas, e através de outra 

medida que foi 4) o diferencial entre o valor da dor autoavaliada inicial e a final, que é 

positivo quando a dor aumenta e é negativo quando a dor diminui. 
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Assim, dois sujeitos podem apresentar a mesma média de dor, embora um dos 

sujeitos possa apresentar valores estáveis e o outro sujeito possa acompanhar-se de um 

grande diferencial dessa medida ao longo do período pós-operatório.  

Além das dimensões dor percebida ou autoavaliada, frequência cardíaca, tensão 

arterial, e diferencial de cada uma delas, considerámos ainda uma quinta dimensão da 

dor; uma vez que a dor é um dos factores a influenciar o número de tomas de medicação 

anlgésica no pós-operatório, considerámos importante medir e comparar esta variável 

como outra medida do nível de dor pós-operatória. 

Por último, a dor foi medida de forma compósita, considerando a média da dor 

final (avaliada em percentagem em relação à medição mais elevada) e da frequência 

cardíaca (também avaliada da mesma forma), numa só grandeza, combinando assim a 

percepção da dor e a frequência cardíaca numa dor de carácter mais holístico. A esta 

dimensão da dor chamámos de “Dor Holística”. 

 

9.1. Resultados da Hipótese 1: A audição de música diminui a intensidade da dor 

pós-operatória 

 

9.1.1. Análise global 

Pretendemos pois verificar se existem diferenças nas várias medidas de dor pós-

operatória e no número de tomas de medicação entre os pacientes que ouviram música 

(seja ela a música da sua preferência ou uma música relaxante) e os que não ouviram 

qualquer música. 

Comparando as dores médias do grupo que ouviu música (M = 1.27, DP = 1,43) 

e do grupo que não ouviu música (M = 1.58, DP = 1.66), não se verificaram os 

pressupostos de normalidade para o grupo que ouviu música D(112) = .187, p = .000, 

nem para o grupo que não ouviu música D(68) = .171, p = .000, pelo que se aplicou o 

teste não paramétrico de Mann-Whitney. Este teste permite-nos afirmar que não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos considerados, U = 3345.00, 

p = .167.  

Quanto ao diferencial entre a dor final e a inicial, também não apresenta uma 

distribuição normal, quer para o grupo que ouviu música (D(112) = .284, p = .000) quer 

para o que não ouviu (D(68) = .216, p = .000). O teste não paramétrico de Mann-Whitney 

não revela diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, quando ao 

diferencial de dor sentida durante o pós-operatório, U = 3743.00, p = .84. O grupo que 
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ouviu música apresenta um valor médio de .18 (DP = 2.19) enquanto que o grupo que 

não ouviu música obteve um valor médio de .03 (DP = 2.36). Através do gráfico boxplot, 

podemos verificar que apesar de apresentarem medianas semelhantes, para o grupo que 

não ouviu música metade dos valores desta diferença se situam entre -2 e 1, enquanto que 

metade dos participantes que ouviram música apresentam valores entre 0 e .75, portanto 

com variabilidade bastante menor. 

A diferença em termos de tensão arterial durante o pós-operatório apresenta uma 

distribuição normal tanto no grupo que ouviu música (D(112) = .047, p > .05), como no 

grupo que não escutou música (D(68) = .075, p > .05). O teste T para amostras 

independentes não reporta diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, 

t(178) = 1.22, p = .23, assumida a homogeneidade de variância dos grupos considerados 

(F = 2.02, p = .16). O grupo de participantes que ouviu música apresenta uma média de 

tensão arterial ligeiramente superior (M = 94.04, DP = 11.58) ao grupo dos que não 

ouviram música (M = 91.80, DP = 12.50). 

A diferença na frequência cardíaca durante o pós-operatório apresenta uma 

distribuição normal no grupo que não ouviu música (D(68) = .086, p > .05), mas não para 

o grupo que escutou música (D(111) = .075, p = .000). O teste Mann-Whitney reporta 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, U = 3024.00, p = .026. O 

grupo que escutou música apresentou uma média de frequência cardíaca inferior (M = 

73.70, DP = 11.08) ao grupo que não escutou música (M = 77.20, DP = 10.32). 

O grupo que ouviu música não apresenta uma distribuição normal (D(112) = .094, 

p = .016) e obteve uma média de número de tomas de medicamentos mais elevada (M = 

10.24, DP = 5.74) do que o grupo que não ouviu música (M = 9.96, DP = .70), cuja 

distribuição se pode considerar normal (D(67) = .091, p > .05). Esta diferença não é no 

entanto estatisticamente significativa, U = 3644.50, p = .75. 

Considerando agora a chamada “dor holística”, o grupo que ouviu música 

apresentou uma média inferior (M = 39.78, DP = 12.12) ao grupo que não ouviu música 

(M = 42.84, DP = 13.15), sendo que nenhum dos grupos apresenta uma distribuição 

normal, respectivamente D(112) = .114, p = .001 e D(68) = .120, p = .016. Não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas entre os participantes, U=3325.50, p 

= .155. 

 

9.1.2. Análise por género 
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Analisando agora separadamente cada género, pretendemos verificar para quais 

das medidas consideradas (dor média, diferencial de dor final e inicial, tensão arterial 

média, frequência cardíaca média, número de tomas de medicamentos, e dor holística) 

existem diferenças entre os participantes que ouviram música (seja ela a música de 

preferência, seja a relaxante) e os que não ouviram música, separadamente para o grupo 

dos homens e para o grupo das mulheres. 

Quanto aos homens, verificámos que quanto ao nível médio de dor, o grupo que 

ouviu música não apresenta uma distribuição normal (D(57) = .212, p < .05), tal como o 

grupo que não ouviu música (D(29) = .180, p < .05). Os homens que ouviram música 

apresentam uma média de dor (M = 1.06, DP = 1.33) inferior ao grupo dos homens que 

não ouviu música (M = 1.80, DP = 1.97), não sendo no entanto sendo esta diferença 

estatisticamente significativa, U = 645.50, p = .07. 

Quanto ao diferencial entre a dor final e a dor inicial, o grupo de homens que ouviu 

música não apresenta uma distribuição normal (D(57) = .275, p < .05), bem como o grupo 

que não ouviu música (D (29) = .219, p < .05). Os homens que ouviram música 

apresentam uma média negativa (M = -.16, DP = 1.97), sendo por isso a média final mais 

baixa do que a inicial, representando assim uma diminuição de dor ao longo do tempo. Já 

os homens que não ouviram música apresentam uma média positiva de .21 (DP = 2.08), 

o que significa que a sua dor média aumentou ao longo do tempo de medição. Estas 

diferenças não apresentam uma significância estatística, U = 703.00, p = .192. 

Relativamente ao nível médio de frequência cardíaca, o grupo de homens que 

ouviu música segue uma distribuição semelhante à normal (D(57) = .076, p > .05), ao 

contrário do grupo de homens que não ouviu música (D(29) = .155, p < .05). Os que 

ouviram música apresentam uma média de frequência cardíaca mais baixa (M = 69.99, 

DP = 10.16), quando comparados com os que não ouviram música (M = 76.85, DP = 

10.87). Esta diferença mostra-se estatisticamente significativa, U = 535.50, p < .05. 

Já quando consideramos a variável tensão arterial média, o grupo de homens que 

ouviu música apresenta uma distribuição semelhante à normal (D(57) = .079, p > .05), 

situação oposta do grupo de homens que não ouviu música (D(29) = .139, p < .05). Os 

homens que ouviram música apresentam uma tensão arterial média ligeiramente superior 

(M = 97.23, DP = 11.11) aos que não ouviram música (M = 95.05, DP = 11.15). Esta 

diferença não se revela estatisticamente significativa, U = 825.00, p = .89. 

O grupo de homens que ouviu música não apresenta uma distribuição normal 

(D(58) = .127, p < .05), tal como o grupo que não ouviu música (D(28) = .238, p < .05), 
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para a variável que representa o número médio de tomas de medicamentos. O grupo que 

ouviu música apresentou uma média de tomas ligeiramente superior (M = 9.45, DP = 

4.39) ao grupo que não escutou música (M = 8.82, DP = 5.99). O teste não paramétrico 

Mann-Whitney permite-nos afirmar que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos, para esta variável (U = 710.00, p = .35). 

Quando consideramos a dor holística, verificamos que os homens que ouviram 

música apresentaram uma dor inferior (M = 36.72, DP = 10.97) aos que não ouviram (M 

= 44.55, DP = 14.72). Os dois grupos apresentam uma distribuição normal, 

respectivamente D(58) = .083, p < .05 e D(29) = .124, p > .200. a diferença de dor holística 

entre estes dois grupos é estatisticamente significativa, t(85)=-2.792, p = .006, para uma 

homogeneidade de variâncias, F=1.659, p = .201. 

Considerando agora o grupo das mulheres participantes, verificámos que quanto 

ao nível médio de dor, o grupo que ouviu música não apresenta uma distribuição normal 

(D(54) = .196, p < .05), tal como o grupo que não ouviu música (D(39) =.155, p < .05). 

As mulheres que ouviram música apresentam uma média de dor (M = 1.47, DP = 1.52) 

ligeiramente superior ao grupo das mulheres que não ouviu música (M = 1.42, DP = 1.40), 

não sendo no entanto sendo esta diferença estatisticamente significativa, U = 1043.50, p 

= .94. 

Quanto ao diferencial entre a dor final e a dor inicial, o grupo de mulheres que 

ouviu música não apresenta uma distribuição normal (D(54) = .298, p < .05), bem como 

o grupo que não ouviu música (D(39) = .208, p < .05). As mulheres que ouviram música 

apresentam uma média positiva (M = .57, DP = 2.19), sendo assim a média final mais 

elevada do que a inicial, representando um aumento de dor ao longo do tempo. Quanto às 

mulheres que não ouviram música, este diferencial de dor apresenta uma média negativa 

de -.10 (DP = 2.57), o que significa que a sua dor média diminuiu ao longo do tempo de 

medição. Estas diferenças não apresentam uma significância estatística, U = 928.00, p = 

.31. 

Relativamente ao nível médio de frequência cardíaca, o grupo de mulheres que 

ouviu música segue uma distribuição semelhante à normal (D(54) = .097, p > .05). o 

mesmo ocorre com o grupo de mulheres que não ouviu música (D(39) = .111, p > .05). O 

grupo que ouviu música apresenta uma média de frequência cardíaca ligeiramente mais 

baixa (M = 77.61, DP = 10.74), quando comparado com o que não ouviu música (M = 

76.46, DP = 10.02). Não encontramos diferenças estatisticamente significativas entre os 
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dois grupos considerados, quanto a esta medida, t(91) = 066, p < .95, assumida a 

homogeneidade de variâncias (F = .381, p = .539). 

Já quando consideramos a variável tensão arterial média, o grupo de mulheres que 

ouviu música apresenta uma distribuição semelhante à normal (D(54) = .059, p > .05), 

situação semelhante com o grupo de mulheres que não ouviu música (D(39) = .091, p > 

.05). As mulheres que ouviram música apresentam uma tensão arterial média superior (M 

= 90.79, DP = 11.32) aos que não ouviram música (M = 89.39, DP = 13.04). Esta 

diferença não se revela estatisticamente significativa entre os dois grupos considerados, 

quanto a esta medida, t(91) = 552, p < .58, assumida a homocedasticidade (F = .759, p = 

.386). 

O grupo das mulheres que ouviu música apresenta uma distribuição normal (D(54) 

= .104, p > .05), ao contrário do grupo de mulheres que não ouviu música (D(39) = .146, 

p > .05), para a variável que representa o número médio de tomas de medicamentos. O 

grupo que ouviu música apresentou uma média de tomas ligeiramente superior (M = 

11.08, DP = 6.84) ao grupo que não escutou música (M = 10.77, DP = 5.43). O teste não 

paramétrico Mann-Whitney permite-nos afirmar que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos, para esta variável (U = 1037.00, p = 

.90). 

Quanto à dor holística, as mulheres que ouviram música sentiram uma dor mais 

elevada (M = 43.07, DP = 12.52) do que as que não ouviram (M = 41.57, DP = 11.90). 

Nenhum dos grupos apresenta uma distribuição semelhante à normal, respectivamente 

D(54) = .175, p < .001 e D(39) = .146, p = .034. Esta diferença não é estatisticamente 

significativa, U = 973.50, p = .536. 

 

9.1.3. Análise por faixa etária 

Analisamos agora as diferentes faixas etárias (entre os 16 e os 30 anos, entre os 

31 e os 45 anos, entre os 46 e os 60 anos, e os de mais de 60 anos de idade), para as 

variáveis consideradas (nível médio de dor, diferencial entre a dor final e a inicial, nível 

médio de frequência cardíaca, nível médio da tensão arterial, número médio de tomas de 

medicamentos e dor holística). 

Quanto ao grupo de participantes com idade entre os 16 e os 30 anos, e dado que 

os que não ouviram música foram apenas três, optámos por considerar apenas testes não 

paramétricos nas comparações entre estes e o grupo que ouviu música (n = 10). 
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Relativamente ao nível médio de dor, o grupo dos que ouviu música obteve uma 

média superior (M = 0.99, DP = 1.08) relativamente ao grupo dos que não ouviu música 

(M = 0.92, DP = 1.59), não se apresentando esta diferença como estatisticamente 

significativa, U = 12.00, p = .56.  

Já quanto ao diferencial entre a dor média final e a dor média inicial, esta foi maior 

no grupo que ouviu música (M = 0.70, DP = 1.83) do que no que não ouviu (M = 1.00, 

DP = 1.73), também não sendo estatisticamente significativa, U = 12.00, p = .56. 

O nível médio de frequência cardíaca foi maior no grupo que escutou música (M 

= 72.17, DP = 10.32) do que no outro grupo considerado (M = 70.78, DP = 2.36), não 

constituindo esta uma diferença estatisticamente significativa, U = 13.00, p = .81. 

Também foi o grupo que escutou música que apresentou uma média de tensão 

arterial mais elevada (M = 93.29, DP = 7.50), face ao grupo sem música (M = 91.61, DP 

= 13.26). O teste Mann-Whitney não revelou diferenças estatisticamente significativas 

entre estes dois grupos, U = 15.00, p = .89. 

A maior toma de medicamentos verificou-se no grupo a quem foi disponibilizada 

música (M = 8.30, DP = 3.34), quando comparado com o grupo que não teve música 

disponível durante o pós-operatório (M = 3.33, DP = .58), sendo esta diferença 

estatisticamente significativa, U = 2.00, p = .022. 

Finalmente, para a dor holística nesta faixa etária, verifica-se que o grupo com 

música obteve valores inferiores (M = 35.77, DP = 15.91) comparativamente ao grupo 

sem música (M = 38.15, DP = 10.91). O primeiro grupo apresenta uma distribuição 

normal (D(11) = .190, p > .200). O segundo contém apenas 3 participantes, pelo que 

optámos por efectuar testes não paramétricos para averiguar diferenças entre grupos. 

Neste caso, não obtivemos diferenças estatisticamente significativas na dor holística, para 

os dois grupos considerados, U = 16.00, p = .938 

Considerando agora o grupo entre os 31 e os 45 anos, e para a variável que mede 

o nível médio de dor do pós-operatório, o grupo com música apresenta um valor médio 

inferior (M = 1.67, DP = 1.74), face ao grupo sem música (M = 1.72, DP = 1.59), não 

sendo esta diferença estatisticamente significativa, U = 193.00, p = .484. Quer o grupo 

com música (D(26) = .169, p = .055) quer o grupo sem música (D(16) = .204, p = .073) 

não apresentam distribuições normais. 

Quanto ao diferencial entre a dor média final e a inicial, este é maior no grupo sem 

música (M = -0.13, DP = 2.60) do que no grupo com música (M = -0.23, DP = 2.83), não 

constituindo esta uma diferença estatisticamente significativa, U = 196.50, p = .536. Nem 
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o grupo com música (D(26) = .198, p = .010) nem o grupo sem música (D(16) = .207, p 

= .066) apresentam distribuições normais. 

O nível médio de frequência cardíaca é superior no grupo com música (M = 77.16, 

DP = 10.66) do que no grupo com música (M = 75.24, DP = 11.59), não sendo no entanto 

esta diferença estatisticamente significativa, t(41) = .167, p = .868, considerando as 

variâncias dos dois grupos homogéneas (F = .092, p = .763). Quer o grupo com música 

(D(26) = .101, p > .05) quer o grupo sem música (D(16) = .147, p > .05) apresentam 

distribuições semelhantes à distribuição normal. 

A tensão arterial é em média superior (M = 92.48, DP = 13.18) no grupo com 

música, face ao grupo sem música (M = 88.95, DP = 13.34), diferença esta sem 

significado estatístico, U = 213.00, p = .842. O grupo com música apresenta uma 

distribuição normal (D(26) = .123, p > .05) o que não acontece com o grupo sem música 

(D(16) = .177, p = .195). 

A média de toma de medicamentos é ligeiramente superior no grupo com música 

(M = 8.96, DP = 4.05), do que no outro grupo considerado (M = 8.44, DP = 5.43). Esta 

não é no entanto uma diferença estatisticamente significativa, t(40)=.357, p = .723, 

considerando as variâncias dos dois grupos homogéneas (F = 2.267, p = .140). Tanto o 

grupo com música (D(26) = .130, p > .05) como o grupo sem música (D(16) = .174, p > 

.05) apresentam distribuições semelhantes à normal. 

O grupo com música apresentou um nível de dor holística inferior (M = 42.87, DP 

= 13.60) ao grupo sem música (M = 47.21, DP = 17.51). O primeiro grupo não apresenta 

uma distribuição normal (D(26) = .215, p = .003), o mesmo não acontecendo no segundo 

(D(17) = .173, p = .186), não apresentando diferenças estatisticamente significativas entre 

eles, U = 195.00, p = 518. 

Passamos a analisar o grupo entre os 46 e os 60 anos. Quando consideramos a 

variável nível médio de dor do pós-operatório, os dois grupos apresentam um valor médio 

semelhante, ligeiramente superior no grupo com música (M = 1.32, DP = 1.55), face ao 

grupo sem música (M = 1.31, DP = 1.35), não sendo esta diferença estatisticamente 

significativa, U = 523.00, p = .732. Nem o grupo com música (D(44) = .199, p < .001) 

nem o grupo sem música (D(25) = .175, p = .047) apresentam distribuições normais. 

Quanto ao diferencial entre a dor média final e a inicial, este é positivo no grupo 

com música (M = 0.34, DP = 1.72), e negativo no grupo sem música (M = -0.16, DP = 

2.32), o que significa que em termos gerais a dor aumentou ao longo do tempo no grupo 

com música, ocorrendo o oposto no outro grupo. Esta não constitui uma diferença 
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estatisticamente significativa, U = 496.50, p = .474. Nem o grupo com música (D(44) = 

.306, p < .001) nem o grupo sem música (D(25) = .207, p = .007) apresentam distribuições 

normais. 

Neste caso o grupo sem música apresentou um nível médio de frequência cardíaca 

superior (M = 76.68, DP = 10.65) face ao grupo com música (M = 72.88, DP = 10.82), 

não sendo no entanto esta diferença estatisticamente significativa, t(67) = -1.411, p = 

.163, considerando as variâncias dos dois grupos homogéneas (F = .036, p = .850). Quer 

o grupo com música (D(44) = .077, p > .200) quer o grupo sem música (D(25) = .106, p 

> .200) apresentam distribuições semelhantes à distribuição normal. 

A tensão arterial é em média superior (M = 95.59, DP = 12.76) no grupo com 

música, quando comparado com o grupo sem música (M = 92.66, DP = 10.75), diferença 

esta sem significado estatístico, t(67) = .969, p = .336, considerando as variâncias dos 

dois grupos homogéneas (F = 1.018, p = .317). Tanto o grupo com música (D(44) = .074, 

p > .200) como o sem música (D(25) = .094, p > .200) apresentam uma distribuição 

normal. 

A média de toma de medicamentos é ligeiramente inferior no grupo com música 

(M = 10.01, DP = 6.37), do que no outro grupo considerado (M = 10.24, DP = 6.57). Esta 

não é no entanto uma diferença estatisticamente significativa, U = .544, p = .940. O grupo 

com música não apresenta uma distribuição normal (D(44) = .145, p = .022). Já o grupo 

sem música (D(25) = .114, p > .200) apresenta uma distribuições semelhante à normal. 

Finalmente, a dor holística do grupo que ouviu música é ligeiramente superior (M 

= 40.49, DP = 11.75) ao grupo que não ouviu música (M = 40.12, DP = 11.20), sendo 

que o primeiro não apresenta uma distribuição normal (D(44) = .142, p = .027) e o 

segundo sim (D(25) = .169, p = .064). Os dois grupos não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas nesta medida, U = 526.00, p = .764. 

Finalmente, quanto ao grupo com idade superior a 60 anos, nível médio de dor do 

pós-operatório foi inferior no grupo com música (M = 0.92, DP = 0.93), face ao grupo 

sem música (M = 1.54, DP = 1.35), não sendo esta diferença estatisticamente 

significativa, U = 263.50, p = .100. Nem o grupo com música (D(31) = .177, p = .014) 

nem o grupo sem música (D(23) = .153, p = .171) apresentam distribuições normais. 

Quanto ao diferencial entre a dor média final e a inicial, este é positivo e inferior 

no grupo com música (M = 0.19, DP = 1.99), e também positivo no grupo sem música 

(M = 0.22, DP = 2.45), o que significa que em termos médios a dor aumentou ao longo 

do tempo nos dois grupos, mas menos no grupo com música. Esta não constitui uma 
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diferença estatisticamente significativa, U = 345.00, p = .828. Nem o grupo com música 

(D(31) = .345, p < .001) nem o grupo sem música (D(23) = .204, p = .014) apresentam 

distribuições normais. 

Neste caso o grupo sem música apresentou um nível médio de frequência cardíaca 

mais elevado (M = 79.07, DP = 8.76) face ao grupo com música (M = 72.45, DP = 11.92), 

não sendo no entanto esta diferença estatisticamente significativa, U = 203.00, p = .007. 

Quer o grupo com música (D(31) = .184, p = .009) quer o grupo sem música (D(23) = 

.189, p = .032) não apresentam distribuições normais. 

A tensão arterial é em média superior (M = 93.58, DP = 9.69) no grupo com 

música, quando comparado com o grupo sem música (M = 92.27, DP = 14.03), diferença 

esta sem significado estatístico, t(52) = .405, p = .687, considerando as variâncias dos 

dois grupos homogéneas (F = 5.899, p = .019). Tanto o grupo com música (D(31) = .114, 

p > .200) como o sem música (D(23) = .117, p > .200) apresentam uma distribuição 

normal. 

A média de toma de medicamentos é ligeiramente superior no grupo com música 

(M = 12.35, DP = 6.24), relativamente ao outro grupo considerado (M = 11.57, DP = 

4.50). Esta não é no entanto uma diferença estatisticamente significativa, U = 331.00, p 

= .655. O grupo com música apresenta uma distribuição normal (D(31) = .078, p > .200), 

o que não acontece no grupo sem música (D(23) = .158, p = .143). 

Relativamente à medida de dor holística, esta é menor no grupo que ouviu música 

(M = 37.62, DP = 9.33) face ao grupo sem música (M = 43.18, DP = 11.40), apresentando 

o primeiro uma distribuição não normal (D(31) = .247, p < .001), situação oposta ao 

segundo (D(23) = .152, p = .184). A diferença de dor holística entre estes grupos é 

estatisticamente significativa, U = 220.50, p = .017. 

 

9.1.4. Análise por nível de escolaridade 

 Considerando agora os participantes com escolaridade até ao 9º ano, verificamos 

que o grupo que ouviu música durante o pós-operatório sentiu menos dor (M = 1.30, DP 

= 1.50) do que o grupo que não ouviu música (M = 1.49, DP = 1.33), tendo o primeiro 

grupo uma distribuição não normal (D(77) = .193, p < .001) tal como o segundo (D(57) 

= .132, p = .015). As diferenças verificadas não apresentam significância estatística, tal 

como revelado pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney, U = 1942.50, p = .207. 

 Quanto ao diferencial de dor entre o final e o início do pós-operatório, o grupo 

com música obteve uma média positiva (M = 0.16, DP = 2.15), e o grupo sem música 
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obteve uma média negativa (M = -0.09, DP = 2.49), o que aponta para que neste último 

grupo tenha havido em média um decréscimo de dor no período considerado. Nenhum 

dos grupos apresenta uma distribuição normal, respectivamente D(77) = .269, p < .001 e 

D(57) = .198, p < .001. Esta diferença não apresenta uma significância estatística,  U = 

2213.00, p = .963. 

Analisando a variável frequência cardíaca média, verifica-se que esta é inferior no 

grupo que ouviu música (M = 71.98, DP = 10.81), do que no que não ouviu (M = 78.34, 

DP = 9.53), sendo que o primeiro grupo tem uma distribuição não normal, D(77) = .091, 

p = .177 e o segundo apresenta uma distribuição semelhante à curva normal, D(57) = 

.101, p > .200. Esta diferença da frequência cardíaca média é estatisticamente 

significativa, U = 1365.00, p < .001. 

Já a tensão arterial é mais elevada no grupo com música (M = 95.06, DP = 11.67) 

do que no grupo sem música (M = 91.72, DP = 21.81), apresentando os dois grupos 

distribuições normais, respectivamente D(77) = .068, p > .200 e D(57) = .078, p > .200. 

O teste t(133) = 1.534, p =  .127 não revela diferenças estatisticamente significativas (F 

= 2.465, p = .119). 

O número de tomas de medicamentos é ligeiramente inferior no grupo com música 

(M = 10.67, DP = 6.04), face ao grupo sem música (M = 10.47, DP = 5.52). O grupo com 

música não apresenta uma distribuição semelhante à normal, D(77) = .105, p = .036 o que 

acontece no caso do grupo sem música, D(57) = .078, p > .200. A diferença verificada no 

número médio de tomas não é estatisticamente significativa, U = 2216.50, p = .977. 

O grupo com música apresenta uma dor holística inferior (M = 39.05, DP = 12.39) 

ao grupo sem música (M = 42.77, DP = 11.32), sendo que o primeiro grupo não apresenta 

uma distribuição normal (D(78) = .105, p = .034), situação análoga ao segundo (D(57) = 

.123, p = .032). A diferença de dor holística entre os dois grupos é marginalmente 

significativa, U = 1785.50, p = .051. 

Para os participantes com escolaridade acima do 9º ano, verificamos que a 

avaliação da dor é mais baixa para os que ouviram música (M = 1.18, DP = 1.28) do que 

para os que não ouviram música (M = 1.36, DP = 1.83), não apresentando nenhum dos 

grupos uma distribuição semelhante à normal, respectivamente D(34) = .179, p = .007 e 

D(10) = .281, p = .024. A diferença encontrada não apresenta significância estatística, U 

= 172.50, p = .706. 

Quanto ao diferencial de dor durante o período pós-operatório, este é menor no 

grupo com música (M = 0.29, DP = 2.02) do que no grupo sem música (M = 0.70, DP = 
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1.57). Nenhum dos grupos apresenta uma distribuição semelhante à normal, 

respectivamente D(34) = .323, p < .001 e D(10) = .372, p < .001. A diferença encontrada 

não é estatisticamente significativa, U = 164.50, p = .558. 

O grupo com música apresentou frequência cardíaca média mais elevada (M = 

77.59, DP = 10.84) do que os que não ouviram música (M = 68.64, DP = 9.53), seguindo 

os dois grupos uma distribuição normal, respectivamente D(34) = .076, p > .200 e D(10) 

= .195, p > .200. A diferença de médias entre estes dois grupos não é estatisticamente 

significativa, t(43) = 1.610, p = .115 (F = .000, p = .985). 

Quanto à tensão arterial média, esta foi ligeiramente mais elevada no grupo com 

música (M = 91.91, DP = 11.36) do que no grupo sem música (M = 90.88, DP = 11.00), 

apresentando os dois grupos uma distribuição normal, respectivamente D(34) = .098, p > 

.200 e D(10) = .212, p > .200. A diferença encontrada entre estes dois grupos quanto à 

tensão arterial média não é estatisticamente significativa, t(43) = -.081, p = .936 (F = .001, 

p = .980). 

O grupo que ouviu música também foi o que apresentou maior número de tomas 

de medicamentos (M = 9.35, DP = 5.01) face aos que não ouviram música (M = 7.00, DP 

= 6.20), apresentando o grupo com música uma distribuição normal, D(34) = .122, p > 

.200, o que não ocorre no grupo sem música, D(10) = .326, p = .003. A diferença 

encontrada entre os dois grupos não apresenta significância estatística, U = 108.00, p = 

.085. 

 A dor holística foi menor no grupo que escutou música (M = 41.46, DP = 11.47) 

quando comparado como grupo sem música (M = 43.23, DP = 21.01). o primeiro grupo 

não apresenta uma distribuição semelhante à normal (D(34) = .203, p = .001), o segundo 

sim (D(11) = .206, p > .200). Esta não se revela uma diferença estatisticamente 

significativa, U = 164.00, p = .543. 

 

9.1.5. Análise por meio habitacional 

Consideremos agora os participantes por meio habitacional (urbano ou rural). 

Quando consideramos apenas os habitantes em meio rural, verificamos que o nível médio 

de dor foi inferior nos participantes que ouviram música (M = 1.29, DP = 1.59) quando 

comparados com os que não ouviram música (M = 1.35, DP = 1.44). Nenhum dos grupos 

apresenta uma distribuição semelhante à normal, respectivamente D(72) = .209, p < .001 

e D(40) = .175, p = .003. A diferença encontrada entre os dois grupos não apresenta 

significância estatística, U = 1375.50, p = .607. 
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O diferencial de dor foi negativo no grupo que ouviu música (M = -0.04, DP = 

2.04), significando uma descida da dor média durante o período pós-operatório, enquanto 

que esta medida subiu no grupo que não escutou música (M = 0.025, DP = 2.15). Nenhum 

dos grupos apresenta uma distribuição semelhante à normal, respectivamente D(72) = 

.270, p < .001 e D(40) = .220, p < .001. A diferença entre os dois grupos não se apresenta 

estatisticamente significativa, U = 1404.00, p = .721. 

Já a frequência cardíaca média foi inferior no grupo que escutou música (M = 

72.97, DP = 9.84) quando comparados com os que não ouviram música (M = 77.91, DP 

= 10.69). Para esta variável, ambos os grupos apresentam uma distribuição semelhante à 

normal, respectivamente D(72) = .079, p > .200 e D(40) = .115, p > .200. Verificamos 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos considerados, quanto à 

frequência cardíaca média, t(110) = -.2.468, p = .015 (F = .211, p = .647). 

A tensão arterial média foi mais elevada no grupo que escutou música (M = 94.39, 

DP = 12.24) quando comparados com os que não ouviram música (M = 91.27, DP = 

12.60). Também neste caso ambos os grupos apresentam uma distribuição normal, 

respectivamente D(72) = .066, p > .200 e D(40) = .065, p > .200. A diferença encontrada 

não é no entanto estatisticamente significativa, t(111) = 1.245, p = .216 (F = .576, p = 

.449). 

O número médio de tomas de medicamentos foi mais elevado no grupo que 

escutou música (M = 10.40, DP = 5.90) quando comparados com os que não ouviram 

música (M = 10.20, DP = 6.01), sendo que nenhum dos grupos apresenta uma distribuição 

semelhante à normal, respectivamente D(72) = .106, p = .044 e D(40) = .132, p = .078. A 

diferença encontrada entre os dois grupos não apresenta significância estatística, U = 

1428.00, p = .847. 

Já quanto à medida de dor holística, o grupo com música apresenta dor mais baixa 

(M = 38.56, DP = 12.10) face ao grupo sem música (M = 42.33, DP = 12.87). Nenhum 

dos grupos apresenta uma distribuição normal, respectivamente D(73) = .142, p = .001 e 

D(40) = .167, p = .007. a diferença entre estes dois grupos, para a medida considerada 

não se apresenta estatisticamente significativa, U = 1230.00, p = .167. 

Analisando agora o grupo de participantes vivendo em meio urbano, o grupo que 

ouviu música apresentou em média menor dor (M = 1.21, DP = 1.09) quando comparados 

com os que não ouviram música (M = 1.64, DP = 1.35). O primeiro grupo não apresentava 

uma distribuição normal (D(39) = .149, p = .028), situação oposta ao segundo grupo 
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(D(27) = .132, p > .200). Esta diferença não se apresenta estatisticamente significativa, U 

= 429.00, p = .134. 

O grupo que escutou música apresentou um diferencial de dor positivo e superior 

(M = 0.64, DP = 2.17) ao grupo dos que não ouviram música (M = 0.04, DP = 2.72). 

Nenhum destes grupos apresenta uma distribuição normal, respectivamente D(39) = .308, 

p < .001 e D(27) = .198, p = .008. Esta não é uma diferença estatisticamente significativa, 

U = 526.50, p = .797. 

A média da frequência cardíaca foi semelhante para os dois grupos, embora 

ligeiramente inferior para o grupo que ouviu música durante o pós-operatório (M = 75.05, 

DP = 13.10) quando comparado com o grupo que não teve acesso a música (M = 75.40, 

DP = 9.08). Ambos os  grupos apresenta uma distribuição normal, respectivamente D(39) 

= .086, p > .200 e D(27) = .105, p > .200 quanto a esta variável. A diferença encontrada 

entre os grupos não é estatisticamente significativa, t(65) = -0.389, p = .698 (F = 2.710, 

p = .105). 

A média de tensão arterial é ligeiramente superior no grupo com música (M = 

93.55, DP = 10.50) quando comparado com o grupo que não ouviu música (M = 92.07, 

DP = 12.53). Também relativamente a esta variável os dois grupos apresentam uma 

distribuição normal, respectivamente D(39) = .066, p > .200 e D(27) = .102, p > .200. 

Esta diferença entre os grupos não é estatisticamente significativa, t(65) = 0.354, p = .725 

(F = 2.276, p = .136). 

Também foi no grupo com música que se verificou uma média de toma de 

medicamentos ligeiramente superior (M = 10.00, DP = 5.54) quando comparado com o 

grupo que não ouviu música (M = 9.59, DP = 5.34). Também nesta variável os dois grupos 

apresentam uma distribuição normal, respectivamente D(39) = .110, p > .200 e D(27) = 

.136, p > .200. Também esta diferença não é estatisticamente significativa, t(64) = 0.298, 

p = .767 (F = 0.122, p = .728). 

A dor holística é inferior no grupo com música (M = 42.07, DP = 11.96), quando 

comparado com o grupo sem música (M = 43.57, DP = 13.76), apresentando ambos uma 

distribuição normal, respectivamente D(39) = .105, p > .200 e D(28) = .141, p = .164. No 

entanto esta diferença não se apresenta estatisticamente significativa, t(65) = -0.476, p = 

.636 (F = 0.020, p = .888). 

 

9.2 Resultados da Hipótese 2: A audição de música “relaxante” diminui a 

intensidade da dor pós-operatória.  
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 Reportamos agora os resultados encontrados na comparação entre o grupo que 

ouviu música relaxante e o grupo que não ouviu música. Na Tabela 4, em Anexo, 

encontram-se os resultados de todos os testes efectuados, considerando de forma global 

os dois grupos já referidos, considerando a comparação em cada género, em cada faixa 

etária, no grupo com mais e menos escolaridade (com mais e com menos do que o 9º ano), 

e em cada meio habitacional (rural e urbano). 

 Assinalamos a negrito os resultados estatisticamente significativos obtidos por 

testes de hipóteses paramétricos (t de Student para amostras independentes) ou não 

paramétricos (teste U de Mann-Whitney), conforme a aderência à normalidade dos grupos 

envolvidos em cada comparação. Esta última foi aferida pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov, e em caso de se verificar uma distribuição semelhante à normal, é também 

assinalado a negrito. 

Assim, relativamente a esta hipótese, encontramos diferenças estatisticamente 

significativas entre o grupo que escutou música relaxante e o grupo que não ouviu música, 

em termos de média de frequência cardíaca (t(124) = -2.134, p = .035), sendo esta mais 

baixa no grupo que ouviu música (M = 74.29, DP = 11.34), comparativamente com o 

segundo grupo (M = 76.89, DP = 10.08). 

 Considerando separadamente o género, não encontramos diferenças com 

significado estatístico no grupo das mulheres. O mesmo não se passa com o grupo do 

género masculino, onde se detectam diferenças estatisticamente significativas na média 

da frequência cardíaca (t(61) = -3.847, p < .001), que é mais baixa no grupo que escutou 

música relaxante (M = 72.71, DP = 13.37) do que no grupo sem música (M = 76.10, DP 

= 10.28). 

 Na faixa etária entre os 16 e os 30 anos, o número de tomas de medicamentos é 

mais elevado no grupo que ouviu música relaxante (M = 8.50, DP = 0.58), quando 

comparado com o grupo que não ouviu música (M = 3.33, DP = 0.58). Esta diferença é 

significativa, em termos estatísticos (U = 0.00, p = .029). 

 Apenas nos participantes com mais de 60 anos voltamos a encontrar diferenças 

estatisticamente significativas, neste caso ao nível da média de frequência cardíaca (U = 

134.50, p = .034), que é mais baixa no grupo que ouviu música relaxante (M = 72.73, DP 

= 13.44) do que no outro grupo (M = 79.07, DP = 8.76). 

 É também na média da frequência cardíaca que encontramos diferenças 

estatisticamente significativas nos participantes com menos do que o 9º ano, sendo de 

73.18 (DP = 11.42) no grupo que ouviu música relaxante e mais elevada, 78.34 (DP = 
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9.53) no grupo sem música.  O grupo com mais do que o 9º ano não apresenta diferenças 

estatisticamente significativas nas medidas consideradas. 

 Os participantes residentes em meio rural não apresentam diferenças com 

significado estatístico nas variáveis testadas. Nos participantes do meio urbano, verificou-

se uma diferença marginalmente significativa entre os que ouviram música relaxante 

(M=1.00, DP=1.09) e os que não ouviram (M=1.64, DP=1.35), com U=189.00 e p=.055. 

 

9.3. Resultados da Hipótese 3: A audição de música da preferência individual 

diminui a intensidade da dor pós-operatória. 

 Reportamos agora os resultados encontrados na comparação entre o grupo que 

ouviu música da sua preferência e o grupo que não ouviu música. Na Tabela 5, em Anexo, 

encontram-se os resultados de todos os testes efectuados, considerando de forma global 

os dois grupos já referidos, considerando a comparação em cada género, em cada faixa 

etária, no grupo com mais e menos escolaridade (com mais e com menos do que o 9º ano), 

e em cada meio habitacional (rural e urbano). 

 Assinalamos a negrito os resultados estatisticamente significativos obtidos por 

testes de hipóteses paramétricos (t de Student para amostras independentes) ou não 

paramétricos (teste U de Mann-Whitney), conforme a aderência à normalidade dos grupos 

envolvidos em cada comparação. Esta última foi aferida pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov, e em caso de se verificar uma distribuição semelhante à normal, é também 

assinalado a negrito.  

De forma global, o grupo que escutou música de sua preferência apresentou uma 

frequência cardíaca mais baixa (M = 73.16, DP = 10.91) do que o grupo de não escutou 

música (M = 76.89, DP = 10.08), sendo esta diferença estatisticamente significativa 

(t(124) = -2.134, p = .035). 

 Também na dor holística este grupo apresentou valores inferiores (M = 38.13, DP 

= 12.97), face ao grupo sem música (M = 42.84, DP = 13.15), de forma estatisticamente 

significativa (U = 1574.00, p = .037). 

 Nas mulheres não existem diferenças estatisticamente significativas. O mesmo 

não ocorre no caso dos homens, para quem se verificam diferenças estatisticamente 

significativas em várias variáveis. Em termos de diferencial de dor, negativo no caso do 

grupo de preferência (M = -0.65, DP = 1.84) do que no grupo sem música (M = 0.21, DP 

= 2.11), indicando evoluções diferentes na dor pós-operatória, com significância 
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estatística (U = 362.50, p = .042), sendo decrescente no primeiro caso, e crescente no 

segundo. 

Em termos e frequência cardíaca, esta foi mais baixa no primeiro grupo (M = 

68.16, DP = 6.89) do que no segundo (M = 76.10, DP = 10.28), diferença esta 

estatisticamente significativa (t(61) = -3.847, p < .001). 

O mesmo acontece na dor holística, respectivamente com média de 33.85 (DP = 

10.13) e de 44.55 (DP = 14.72), com significância estatística (t(62) = -3.435, p = .001). 

 Na faixa etária entre os 16 e os 30 anos, verificamos diferenças estatisticamente 

significativas (U = 2.00, p = .047) em termos de número de tomas de medicamentos, mais 

elevados no grupo de preferência (M = 8.17, DP = 4.45) do que no grupo sem música (M 

= 3.33, DP = 0.58). 

 No grupo de participantes com mias de 60 anos existem diferenças 

estatisticamente significativas em termos de frequência cardíaca (U = 68.50, p = .016) e 

de dor holística (U = 75.00, p = .029). ambas as medidas são mais baixas no grupo que 

ouviu música da preferência, em média respectivamente 72.00 (DP = 9.57) e 36.46 (DP 

= 6.44), do que no grupo que não ouviu música, com médias respectivamente de 79.07 

(DP = 8.76) e 43.18 (DP = 11.40). 

Os participantes com menos do que o 9º ano apresentam diferenças 

estatisticamente significativas na frequência cardíaca (t(94) = -3.694, p < .001) e na dor 

holística (U = 813.50, p = .017), sendo ambas mais baixas no grupo que ouviu música da 

preferência. A média da frequência cardíaca no grupo de música da preferência foi de 

70.81 (DP = 10.20) e de 78.34 (DP = 9.53) no grupo sem música. A dor holística teve 

valores médios de, respectivamente, 37.35 (DP = 13.93) e 42.77 (DP = 11.32). os 

participantes com mais do que o 9º ano não apresentam diferenças estatisticamente 

significativas nas medidas consideradas. 

Nos habitantes de meio rural encontramos diferenças estatisticamente 

significativas a nível de diferencial de dor (U = 599.00, p = .039), frequência cardíaca 

(t(77) = -2.574, p = .012) e dor holística (U = 518.00, p = .007). Os valores médios 

indicam uma descida do nível de dor pós-operatória no grupo que ouviu música da 

preferência (M = -0.77, DP = 1.71) que não se verificou no grupo que não usufruiu da 

audição de música (M = 0.03, DP = 2.15). A frequência cardíaca é mais baixa no grupo 

que ouviu música (M = 71.63, DP = 10.99) do que no grupo que não ouviu música (M = 

77.91, DP = 10.69), bem como a dor holística, respectivamente com médias de 34.81 (DP 
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= 11.38) e de 42.33 (DP = 12.87). Não verificámos diferenças estatisticamente 

significativas nas variáveis consideradas nos habitantes de meio urbano. 

 

9.4 Resultados da Hipótese 4: A audição da música preferencial do sujeito diminui 

o nível de dor no período pós-operatório de forma mais acentuada do que a chamada 

“música relaxante”. 

 Reportamos agora os resultados encontrados na comparação entre o grupo que 

ouviu música da sua preferência e o grupo que ouviu música de relaxamento. Na Tabela 

6, em Anexo, encontram-se os resultados de todos os testes efectuados, considerando de 

forma global os dois grupos já referidos, considerando a comparação em cada género, em 

cada faixa etária, no grupo com mais e menos escolaridade (com mais e com menos do 

que o 9º ano), e em cada meio habitacional (rural e urbano). 

 Assinalamos a negrito os resultados estatisticamente significativos obtidos por 

testes de hipóteses paramétricos (t de Student para amostras independentes) ou não 

paramétricos (teste U de Mann-Whitney), conforme a aderência à normalidade dos grupos 

envolvidos em cada comparação. Esta última foi aferida pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov, e em caso de se verificar uma distribuição semelhante à normal, é também 

assinalado a negrito.  

 Como podemos verificar na Tabela 6, quando comparamos o grupo que ouviu 

música da sua preferência, com o grupo que ouviu música relaxante, obtivemos diferenças 

estatisticamente significativas na variável diferencial de dor (U = 1098.00, p = .004), 

sendo que esta foi negativa no grupo que ouviu música da sua preferência (M = -0.84, DP 

= 2.07) e positiva no grupo que ouviu música relaxante (M = 0.74, DP = 2.02), o que 

significa que teve uma descida no primeiro grupo, e uma subida no segundo. 

 Quando consideramos apenas os homens, obtivemos diferenças estatisticamente 

significativas relativamente ao diferencial de dor (U = 268.50, p = .024), que é negativo 

no grupo da música de preferência (M = -0.65, DP = 1.84) e positivo no grupo de música 

relaxante (M = 0.57, DP = 1.97). Estes resultados apontam para uma descida da dor pós-

operatória no primeiro grupo, em situação oposta ao segundo. 

Quanto às tomas de medicamentos, estas foram em menor número no grupo da 

preferência (M = 8.41, DP = 4.18), e maior no grupo de música relaxante (M = 11.09, DP 

= 4.35), sendo esta diferença estatisticamente significativa, U = 257.00, p = .020. 

A dor holística foi menor no grupo da preferência (M = 33.85, DP = 10.13) do que 

no grupo de música relaxante (M = 41.09, DP = 10.97), constituindo esta uma diferença 
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estatisticamente significativa, t(56) = -2.580, p = .013. Não obtivemos diferenças 

estatisticamente significativas quando considerámos apenas os participantes do género 

feminino, nem para cada uma das diferentes faixas etárias. 

Nos participantes com menos do 9º ano, o diferencial de dor foi negativo no grupo 

da preferência (M = -0.28, DP = 2.18) e positivo no grupo de música relaxante (M = 0.61, 

DP = 2.05), indicando que no primeiro grupo houve um decréscimo de dor durante o 

período considerado, de forma estatisticamente significativa (U = 548.00, p = .024). 

Nos participantes com mais de 9 anos de escolaridade a variável tensão arterial foi 

menor no grupo que ouviu música da preferência (M = 89.20, DP = 9.93) do que no grupo 

de relaxamento (M = 95.34, DP = 12.44), sendo esta diferença estatisticamente 

significativa (U = 80.00, p = .030). 

Nos habitantes de meio rural, o diferencial da dor foi negativo no grupo da música 

de preferência (M = -0.77, DP = 1.71) e positivo no grupo de música relaxante (M = 0.82, 

DP = 2.08), indicando que a dor decresceu no primeiro grupo durante o período 

considerado, situação oposta do outro grupo, sendo esta diferença estatisticamente 

significativa (U = 345.00, p < .001). 

Também neste grupo, a dor holística foi menor no grupo da música de preferência 

(M = 34.81, DP = 11.38) do que no grupo de música relaxante (M = 43.11, DP = 11.53), 

sendo esta diferença estatisticamente significativa (U = 380.50, p = .002). 

Nos habitantes de meio urbano, o número de tomas foi mais baixo no grupo da 

música de preferência (M = 8.05, DP = 3.88) quando comparado com o grupo de música 

relaxante (M = 11.85, DP = 6.31). A diferença entre estes grupos apresenta significância 

estatística (t(37) = -2.276, p = .030). 

 

9.5. Resultados da Hipótese 5: Os níveis de dor do pós-operatório dependem dos 

níveis de dor e incapacidade do pré-operatório. 

Para testar esta hipótese, efectuámos correlações entre as medidas de Intensidade 

e de Interferência da dor pré operatória (aferidas pelo I.R.D.) e quatro dos indicadores de 

dor pós-operatória (média de dor, média da frequência cardíaca, média da tensão arterial, 

e número de tomas de medicamentos). 

 Para determinar o tipo de correlação mais adequado, determinámos a aderência à 

normalidade da distribuição de cada variável para cada grupo considerado (amostra total, 

grupo que ouviu música da preferência, grupo que ouviu música de relaxamento e grupo 

que não ouviu música). 
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9.5.1. Amostra Total 

 Na amostra total, a média da frequência cardíaca (D(177) = .060, p > .200 ) e a 

média da tensão arterial (D(177) = .039, p > .200) apresentam uma distribuição normal. 

O mesmo não acontece nas variáveis de intensidade da dor pré operatória (D(177) = .303, 

p < .001), interferência da dor pré operatória (D(177) = .075, p = .017), dor média no pós- 

operatório (D(177) = .173, p < .001), e número de tomas de medicamentos no pós- 

operatório (D(177) = .086, p = .003). 

 Dado não termos garantidos todos os pressupostos para a utilização de testes 

paramétricos, nomeadamente a normalidade dos grupos a comparar, efectuámos 

correlações de Spearman entre todas estas variáveis, optando por testes de 1 extremidade, 

pois esperamos que as variáveis de dor pré operatória influenciem as variáveis de dor pós- 

operatória. Apresentamos os resultados na Tabela 7, destacando os valores 

estatisticamente significativos a negrito: 

 

Tabela 7 

Correlações entre as medidas de dor pré operatória e os indicadores de dor pós- 

operatória para a amostra total 

 

Variáveis 

Intensidade 

rs 

(p) 

Interferência 

rs 

(p) 

Dor .111 

(.069) 

.238** 

(.001) 

Frequência Cardíaca .122 

(.052) 

.196** 

(.004) 

Tensão arterial -.092 

(.110) 

-.123 

(.051) 

Nr. tomas de medicamentos .116 

(.062) 

.191** 

(.005) 

* Significância estatística ao nível de .05 

** Significância estatística ao nível de .001 

  

Verificamos que a Intensidade de dor pré operatória não mostra uma correlação 

estatisticamente significativa com nenhum índice de dor pós-operatória. 

Já o grau de Interferência da dor sentido do pré operatório apresenta correlações 

estatisticamente significativas, fracas e positivas com a média da dor pós-operatória 
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(rs=.24, p =.001), com a média da frequência cardíaca (rs=.20, p =.004) e com o número 

de tomas de medicamentos (rs=.19, p =.005). 

Assim, os nossos dados indicam-nos que a Intensidade de dor pré operatória não 

é um factor associado à dor pós-operatória, mas que a Interferência provocada pela dor 

pré operatória está fraca mas significativamente associada à dor, à frequência cardíaca e 

às tomas de medicamentos, sendo que valores mais altos de Interferência provocada pela 

dor pré operatória estão associados a valores mais altos de dor, frequência cardíaca e 

tomas de medicamentos.  

 

9.5.2. Grupo sem música 

No grupo que não ouviu música, apenas a média da frequência cardíaca (D(67) = 

.084, p > .200 ), a média da tensão arterial (D(67) = .075, p > .200) e o número de tomas 

de medicamentos (D(67) = .091, p > .200) apresentam uma distribuição normal o que não 

acontece nas variáveis de intensidade da dor pré operatória (D(67) = .381, p < .001), 

interferência da dor pré operatória (D(67) = .115, p = .029) e dor média no pós-operatório 

(D(67) = .147, p = .001). 

 Dado não termos garantidos todos os pressupostos para a utilização de testes 

paramétricos, nomeadamente a normalidade dos grupos a comparar, efectuámos 

correlações de Spearman entre as variáveis. Indicámos nos testes a opção de 1 

extremidade, pois esperamos que as variáveis de dor pré operatória influenciem as 

variáveis de dor pós-operatória. Apresentamos os resultados na Tabela 8, destacando os 

valores estatisticamente significativos a negrito: 

Tabela 8 

Correlações entre as medidas de dor pré operatória e os indicadores de dor pós-

operatória para o grupo que não ouviu música 

 

Variáveis 

Intensidade 

r 

(p) 

Interferência 

r 

(p) 

Dor -.020 

(.436) 

.271* 

(.013) 

Frequência Cardíaca .246* 

(.022) 

.119 

(.166) 

Tensão arterial -.162 

(.093) 

-.094 

(.222) 

Nr. tomas de medicamentos .249* 

(.021) 

.210* 

(.044) 

* Significância estatística ao nível de .05; 

** Significância estatística ao nível de .001 



 

179 
 

A Intensidade de dor pré operatória mostra uma correlação estatisticamente 

significativa, fraca e positiva com a média da frequência cardíaca (rs=.25, p =.022) e com 

o número de tomas de medicamentos (rs=.25, p =.021). 

Já o grau de Interferência da dor sentido do pré operatório apresenta correlações 

estatisticamente significativas, fracas e positivas com a média da dor pós-operatória 

(rs=.27, p =.013) e com o número de tomas de medicamentos (rs=.21, p =.044). 

Assim, os nossos dados indicam-nos que, no grupo sem música, a Intensidade de 

dor pré operatória é um factor associado à média da frequência cardíaca, e ao número de 

tomas de medicamentos, e que a Interferência provocada pela dor pré operatória está 

significativamente associada à dor e às tomas de medicamentos. Valores mais altos de 

Intensidade de dor pré operatória estão associados a valores mais altos de frequência 

cardíaca e tomas de medicamentos, e valores mais altos de Interferência da dor pré 

operatória estão associados a valores mais altos de dor e tomas de medicamentos. 

 

9.5.3. Grupo da música da Preferência 

Quando consideramos apenas o grupo que ouviu música da preferência, as 

variáveis de intensidade da dor pré operatória (D(57) = .077, p > .200), interferência da 

dor pré operatória (D(57) = .077, p > .200), a média da frequência cardíaca (D(57) = .098, 

p > .200 ) e a média da tensão arterial (D(57) = .088, p > .200) apresentam uma 

distribuição normal. O mesmo não acontece dor média no pós-operatório (D(57) = .177, 

p < .001), e número de tomas de medicamentos no pós-operatório (D(7) = .122, p = .034). 

 Para as variáveis que apresentam distribuição normal, temos garantidos todos os 

pressupostos para a utilização de testes paramétricos, tendo por isso elegido o coeficiente 

de correlação de Pearson. Nos restantes casos, efectuámos correlações de Spearman. 

Optámos por testes de 1 extremidade, pois esperamos que as variáveis de dor pré 

operatória sejam em parte responsáveis pelos valores das variáveis de dor pós-operatória. 

Apresentamos os resultados na Tabela 9, destacando os valores estatisticamente 

significativos a negrito: 
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Tabela 9 

Correlações entre as medidas de dor pré operatória e os indicadores de dor pós- 

operatória para o grupo de música da preferência 

 

Variáveis 

Intensidade 

r 

(p) 

Interferência 

r 

(p) 

Dor .017 

(.451) 

.030 

(.411) 

Frequência Cardíaca .156 

(.124) 

.451** 

(.000) 

Tensão arterial .074 

(.291) 

-.046 

(.365) 

Nr. tomas de medicamentos -.074 

(.290) 

.190 

(.076) 

* Significância estatística ao nível de .05; 

** Significância estatística ao nível de .001 

  

Verificamos que a Intensidade de dor pré operatória não mostra uma correlação 

estatisticamente significativa com nenhum índice de dor pós-operatória. 

Já o grau de Interferência da dor no pré operatório apresenta uma correlação 

estatisticamente significativa, média e positiva com a média da frequência cardíaca 

(rs=.45, p <.001). 

Os resultados indicam que a Intensidade de dor pré operatória não é um factor 

associado à dor pós-operatória, mas que a Interferência provocada pela dor pré operatória 

está significativamente associada à frequência cardíaca, numa associação de força média 

e sentido positivo, sendo que valores mais altos de Intensidade de dor pré operatória estão 

associados a valores mais altos de frequência cardíaca. 

 

9.5.4. Grupo da Música Relaxante 

Relativamente ao grupo que ouviu música de relaxamento, a interferência da dor 

pré operatória (D(53) = .070, p > .200), a média da frequência cardíaca (D(53) = .072, p 

> .200) e a média da tensão arterial (D(53) = .088, p > .200) apresentam uma distribuição 

normal. Situação oposta ocorre nas variáveis de intensidade da dor pré operatória (D(53) 

= .200, p < .001), dor média no pós-operatório (D(53) = .211, p < .001), e número de 

tomas de medicamentos no pós-operatório (D(53) = .120, p = .054). 

 Apenas nos casos de grupos com aderência à distribuição normal termos 

garantidos os pressupostos para a utilização de testes paramétricos, caso em que 

efectuámos correlações de Pearson. Nos restantes casos, efectuámos correlações de 
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Spearman, optando em ambos os casos por testes de 1 extremidade, por esperar que as 

variáveis de dor pré operatória influenciem as variáveis de dor pós-operatória. 

Apresentamos os resultados na Tabela 10, destacando os valores estatisticamente 

significativos a negrito: 

 

Tabela 10 

Correlações entre as medidas de dor pré operatória e os indicadores de dor pós- 

operatória para o grupo de música relaxante 

 

Variáveis 

Intensidade 

r 

(p) 

Interferência 

r 

(p) 

Dor .365** 

(.004) 

.390** 

(.002) 

Frequência Cardíaca -.019 

(.447) 

.013 

(.463) 

Tensão arterial -.241 

(.041) 

-.213 

(.062) 

Nr. tomas de medicamentos .137 

(.164) 

.215 

(.061) 

* Significância estatística ao nível de .05; 

** Significância estatística ao nível de .001 

  

Verificamos que a Intensidade de dor pré operatória apresenta apenas uma 

correlação média/ fraca e positiva, estatisticamente significativa com a dor média pós-

operatória (rs=.37, p =.004). 

A Interferência da dor pré operatória apresenta também uma correlação 

estatisticamente significativa, positiva e de média intensidade com a média da dor pós- 

operatória (rs=.40, p =.002). 

Assim, os nossos dados indicam-nos que tanto a Intensidade como a Interferência 

da dor pré operatória sejam factores associado à dor pós-operatória, de força média e 

positiva, sendo que valores mais altos de Intensidade e de Interferência de dor pré 

operatória estão associados a valores mais altos de dor pós-operatória. 

 

9.6. Resultados da Hipótese 6: Os níveis de dor do pós-operatório dependem da 

preferência musical individual. 

Para testar esta hipótese, efectuámos correlações entre as pontuações nos vários 

estilos musicais (Africana, Alternativa, Brasileira, etc.) e os quatro dos indicadores de dor 
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pós-operatória (média de dor, média da frequência cardíaca, média da tensão arterial, e 

número de tomas de medicamentos). 

 De forma a determinar o tipo de correlação mais adequado para testar esta 

hipótese, determinámos a aderência à normalidade da distribuição de cada variável para 

cada grupo considerado (amostra total, grupo que ouviu música da preferência, grupo que 

ouviu música de relaxamento e grupo que não ouviu música). 

  

9.6.1. Amostra Global 

 Na amostra total, apenas revelam aderência à normalidade as medidas da média 

da frequência cardíaca (D(154) = .063, p > .200 ) e a média da tensão arterial (D(154) = 

.044, p > .200). Situação oposta acontece nas restantes variáveis: dor média no pós-

operatório (D(154) = .186, p < .001), número de tomas de medicamentos no pós-

operatório (D(154) = .104, p < .001), grau de preferência do estilo de música Africano 

(D(154) = .251, p < .001), Alternativo (D(154) = .220, p < .001), Bandas Sonoras (D(154) 

= .276, p < .001), Blues (D(154) = .230, p < .001), Brasileira (D(154) = .309, p < .001), 

Cantautores/ Intervenção (D(154) = .162, p < .001), Clássica (D(154) = .242, p < .001), 

Dança/ Eletrónica (D(154) = .255, p < .001), Étnica (D(154) = .203, p < .001), Fado 

(D(154) = .196, p < .001), Folclore (D(154) = .219, p < .001), Heavy Metal (D(154) = 

.277, p < .001), Jazz (D(154) = .224, p < .001), Latina (D(154) = .267, p < .001), Ligeira 

Portuguesa (D(154) = .273, p < .001), Ópera (D(154) = .254, p < .001), Pimba (D(154) = 

.238, p < .001), Pop (D(154) = .213, p < .001), Rap/ Hip Hop (D(154) = .228, p < .001), 

Rock (D(154) = .209, p < .001), Romântica Ligeira Portuguesa (D(154) = .220, p < .001), 

Soul/ Rythm & Blues (D(154) = .179, p < .001) e Oldies (D(154) = .320, p < .001). 

 Dado não termos garantidos todos os pressupostos para a utilização de testes 

paramétricos, nomeadamente a normalidade dos grupos a comparar, efectuámos 

correlações de Spearman entre todas estas variáveis, optando por testes de 2 

extremidades, mostrando uma associação entre a preferência musical e as variáveis de 

dor pós-operatória. Apresentamos os resultados na Tabela 11, em Anexo, destacando os 

valores estatisticamente significativos a negrito. 

Os resultados estatisticamente significativos que obtivémos indicam que a dor 

pós- operatória é positiva e fracamente relacionada com o estilo de música Africana (rs = 

.18, p = .014), Alternativa (rs = .17, p =.029), Brasileira (rs = .16, p = .034), Jazz (rs =.15, 

p = .045) e Latina (rs = .19, p = .011). Assim, quanto maior é a preferência por estes 
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géneros musicais, maior parece ser a dor sentida no pós-operatório. Os restantes testes 

não se revelaram estatisticamente significativos. 

A frequência cardíaca demonstra neste grupo uma correlação estatisticamente 

significativa, positiva e fraca com a preferência de Ópera (rs = .22, p = .003) e negativa e 

fraca com o estilo Pimba (rs = -.23, p = .002). Os maiores apreciadores de Ópera 

apresentavam frequência cardíaca maior, e os amantes de música Pimba, as frequências 

cardíacas mais baixas. 

A tensão arterial apresentou correlação estatisticamente significativa fraca 

positiva com o Fado (rs = .18, p = .015) e o Folclore (rs = .22, p = .003), e fraca negativa 

com a Dança/ Electrónica (rs = -.15, p = .047) e a Latina (rs = -.26, p < .001). Ou seja, os 

maiores amantes de Fado e Folclore apresentavam as tensões arteriais mais elevadas, e os 

amantes de Dança/ Electrónica e Latina as mais baixas. 

As tomas de medicamentos apresentaram uma correlação estatisticamente 

significativa fraca e negativa com o estilo Rap/ Hip Hop (rs = -.19, p = .013). 

 

9.6.2. Grupo da música da Preferência 

 No grupo que ouviu música da sua preferência, apenas revelam aderência à 

normalidade as medidas da média da frequência cardíaca (D(51) = .103, p > .200 ) e a 

média da tensão arterial (D(51) = .079, p > .200). Situação oposta acontece nas restantes 

variáveis: dor média no pós-operatório (D(51) = .201, p < .001), número de tomas de 

medicamentos no pós-operatório (D(51) = .129, p = .034), grau de preferência do estilo 

de música Africano (D(51) = .266, p < .001), Alternativo (D(51) = .186, p < .001), Bandas 

Sonoras (D(51) = .279, p < .001), Blues (D(51) = .222, p = .001), Brasileira (D(51) = 

.280, p < .001), Cantautores/ Intervenção (D(51) = .164, p < .001), Clássica (D(51) = 

.227, p < .001), Dança/ Eletrónica (D(51) = .209, p < .001), Étnica (D(51) = .191, p < 

.001), Fado (D(51) = .212, p < .001), Folclore (D(51) = .235, p < .001), Heavy Metal 

(D(51) = .226, p < .001), Jazz (D(51) = .225, p < .001), Latina (D(51) = .301, p < .001), 

Ligeira Portuguesa (D(51) = .233, p < .001), Ópera (D(51) = .243, p < .001), Pimba (D(51) 

= .234, p < .001), Pop (D(51) = .254, p < .001), Rap/ Hip Hop (D(51) = .187, p < .001), 

Rock (D(51) = .219, p < .001), Romântica Ligeira Portuguesa (D(51) = .190, p < .001), 

Soul/ Rythm & Blues (D(51) = .179, p < .001) e Oldies (D(51) = .300, p < .001). 

 Não temos reunidos todos os pressupostos para a utilização de testes paramétricos, 

nomeadamente quanto à normalidade dos grupos a comparar. Efectuámos por isso 

correlações de Spearman entre todas estas variáveis, optando por testes de 2 
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extremidades, mostrando uma associação entre a preferência musical e as variáveis de 

dor pós-operatória. Apresentamos os resultados na Tabela 12, em Anexo, destacando os 

valores estatisticamente significativos a negrito.  

Os resultados estatisticamente significativos do grupo que ouviu a música da sua 

preferência indicam que a frequência cardíaca apresenta uma correlação positiva e de 

força média com o estilo de música Blues (rs = .41, p = .002), Clássica (rs = .41, p =.001), 

Jazz (rs = .30, p = .022), Latina (rs = .34, p = .010), Ópera (rs =.47, p < .001), e positiva 

mas fraca com os estilos Pop (rs = .28, p = .038), Rap/ Hip Hop (rs = .27, p = .042) e Soul/ 

Rythm & Blues (rs = .27, p = .043). Assim, quanto maior é a preferência por estes géneros 

musicais, maior é frequência cardíaca dos participantes em período pós-operatório. Os 

restantes testes não se revelaram estatisticamente significativos. 

Quanto à tensão arterial, esta revelou correlações estatisticamente significativas 

com vários géneros: positivas e fracas com os géneros o género Pimba (rs =.29, p = .026); 

negativa e fraca com os géneros Jazz (rs = -.27, p = .041) e Rock (rs = -.27, p = .044); 

positiva de força média com os estilos Fado (rs = .30, p = .022) e Folclore (rs = .35, p 

=.008), e negativa e de força média com os géneros Latina (rs = -.45, p < .001), e Pop (rs 

= -.41, p = .001), e Soul/ Rythm & Blues (rs = -.33, p = .011). Se por um lado quanto mais 

os participantes deste grupo apreciavam os estilos Pimba, Fado e Folclore, maior tensão 

arterial em média apresentavam, por outro os maiores apreciadores dos estilos Jazz, Rock, 

Latina, Pop e Soul/ Rythm & Blues apresentavam tensões arteriais médias mais baixas. 

Quanto ao número de tomas de medicamentos, encontrámos uma correlação 

positiva e média estatisticamente significativas com a música Latina (rs = .31, p = .017), 

indicando que quanto mais este estilo de música era preferido, mais tomas de 

medicamentos ocorreram. 

 

9.6.3. Grupo da Música Relaxante 

Considerando agora o grupo que ouviu música relaxante, apenas revelam 

aderência à normalidade as medidas da média da frequência cardíaca (D(46) = .076, p > 

.200 ) e a média da tensão arterial (D(46) = .066, p > .200). não apresentam distribuições 

normais as restantes variáveis: dor média no pós-operatório (D(46) = .240, p < .001), 

número de tomas de medicamentos no pós-operatório (D(46) = .141, p = .022), grau de 

preferência do estilo de música Africano (D(46) = .204, p < .001), Alternativo (D(46) = 

.243, p < .001), Bandas Sonoras (D(46) = .282, p < .001), Blues (D(46) = .258, p < .001), 

Brasileira (D(46) = .272, p < .001), Cantautores/ Intervenção (D(46) = .163, p = .004), 
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Clássica (D(46) = .276, p < .001), Dança/ Eletrónica (D(46) = .306, p < .001), Étnica 

(D(46) = .183, p = .001), Fado (D(46) = .166, p = .003), Folclore (D(46) = .168, p = .002), 

Heavy Metal (D(46) = .244, p < .001), Jazz (D(46) = .254, p < .001), Latina (D(46) = 

.210, p < .001), Ligeira Portuguesa (D(46) = .315, p < .001), Ópera (D(46) = .232, p < 

.001), Pimba (D(46) = .202, p < .001), Pop (D(46) = .218, p < .001), Rap/ Hip Hop (D(46) 

= .265, p < .001), Rock (D(46) = .250, p < .001), Romântica Ligeira Portuguesa (D(46) = 

.223, p < .001), Soul/ Rythm & Blues (D(46) = .131, p = .046) e Oldies (D(46) = .441, p 

< .001). 

 Não temos assim reunidos os pressupostos para a utilização de testes paramétricos, 

nomeadamente a necessidade de aderência à normalidade dos grupos a comparar. Por 

essa razão efectuámos correlações de Spearman entre todas estas variáveis, optando por 

testes de 2 extremidades, mostrando uma associação entre a preferência musical e as 

variáveis de dor pós-operatória. Apresentamos os resultados na Tabela 13, em Anexo, 

destacando os valores estatisticamente significativos a negrito.  

Os resultados estatisticamente significativos do grupo que ouviu a música 

relaxante indicam-nos que a frequência cardíaca apresenta correlações negativas com 

alguns estilos musicais: de força média com o estilo de música Brasileira (rs = -.31, p = 

.025) e Pimba (rs = -.31, p = .027), e fraca com o género Heavy Metal (rs = -.27, p =.048). 

Assim, quanto maior é a preferência por estes géneros musicais, menor é frequência 

cardíaca dos participantes em período pós-operatório. Os restantes testes não se revelaram 

estatisticamente significativos. 

 

9.6.4. Grupo sem Música 

Considerando agora o grupo que não ouviu música, apenas revelam aderência à 

normalidade as medidas da média da frequência cardíaca (D(57) = .103, p > .200 ), a 

média da tensão arterial (D(57) = .075, p > .200) e o número de tomas de medicamentos 

no pós-operatório (D(57) = .094, p > .200). As restantes variáveis não apresentam 

distribuições normais: dor média no pós-operatório (D(57) = .147, p = .004), grau de 

preferência do estilo de música Africano (D(57) = .274, p < .001), Alternativo (D(57) = 

.226, p < .001), Bandas Sonoras (D(57) = .265, p < .001), Blues (D(57) = .200, p < .001), 

Brasileira (D(57) = .355, p < .001), Cantautores/ Intervenção (D(57) = .189, p = .004), 

Clássica (D(57) = .232, p < .001), Dança/ Eletrónica (D(57) = .265, p < .001), Étnica 

(D(57) = .260, p < .001), Fado (D(57) = .204, p < .001), Folclore (D(57) = .242, p < .001), 

Heavy Metal (D(57) = .318, p < .001), Jazz (D(57) = .268, p < .001), Latina (D(57) = 
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.278, p < .001), Ligeira Portuguesa (D(57) = .273, p < .001), Ópera (D(7) = .254, p < 

.001), Pimba (D(57) = .274, p < .001), Pop (D(57) = .173, p < .001), Rap/ Hip Hop (D(57) 

= .254, p < .001), Rock (D(57) = .229, p < .001), Romântica Ligeira Portuguesa (D(57) = 

.246, p < .001), Soul/ Rythm & Blues (D(57) = .229, p = .046) e Oldies (D(57) = .246, p 

< .001). 

 Não tendo cumpridos os pressupostos para a utilização de testes paramétricos, 

nomeadamente a aderência à normalidade dos grupos a comparar, efectuámos correlações 

de Spearman entre todas estas variáveis, optando por testes de 2 extremidades, mostrando 

uma associação entre a preferência musical e as variáveis de dor pós-operatória. 

Apresentamos os resultados na Tabela 14, em Anexo, destacando os valores 

estatisticamente significativos a negrito.  

Os resultados estatisticamente significativos do grupo que não ouviu durante o 

período pós-operatório indicam-nos que a dor média nesse período apresenta correlações 

positivas e fracas com alguns estilos musicais: a música Brasileira (rs = .24, p = .045), a 

Étnica (rs = .27, p = .030), o Jazz (rs = .25, p = .040), a Latina (rs = .27, p = .026) e a 

Romântica Ligeira Portuguesa (rs = .24, p = .050). Assim, quanto maior é a preferência 

por estes géneros musicais, maior a dor média sentida em período pós-operatório. 

 Relativamente à tensão arterial média no período pós-operatório, revelou 

correlação estatisticamente significativa, positiva e fraca com o estilo Blues (rs = .29, p = 

.017). Portanto, quanto mais este estilo era apreciado, maior a tensão arterial do 

participante. 

 As tomas de medicamentos revelaram correlações estatisticamente significativas, 

positivas e fracas com o estilo de música Ligeira Portuguesa (rs = .27, p = .027) e positiva 

e média com a Romântica Ligeira Portuguesa (rs = .30, p = .014). Desta forma, os maiores 

apreciadores destes estilos apresentavam as maiores tomas de medicamentos em período 

pós-operatório. Os restantes testes não se revelaram estatisticamente significativos. 

 

9.7. Resultados da Hipótese 7: Os níveis de dor do pós-operatório dependem da 

aptidão musical. 

Conforme descrito na Metodologia, tínhamos ainda várias perguntas do 

“Questionário Musical” (Anexo F) relacionadas com a dimensão “Aptidão Musical”, 

nomeadamente as questões 3 a 7 (3. Toca algum instrumento?; 4. Se sim, qual?; 5. 

Estudou Música?; 6. Qual o nível de Aperfeiçoamento a que chegou? (1 a 5); 7. Quantos 

anos?).  
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A percentagem de indivíduos que toca pelo menos um instrumento foi de 8,3% 

(15 em 189 indivíduos), sendo os instrumentos mais tocados os Aerofones (4 casos), os 

Cordofones e os Membranofones (3 casos cada). Três doentes tocavam mais do que um 

instrumento.  

A percentagem de sujeitos que estudou música foi de 25,5% (46 em 189 sujeitos); 

dos 46 sujeitos que estudaram música, mais de metade (26 doentes, 57,8%) estudaram 

apenas dois anos, que em Portugal corresponde ao 5º e ao 6º ano de escolaridade, na 

maioria das vezes; apenas 2 doentes estudaram mais de 5 anos.  

Não conseguimos encontrar correlações estatisticamente significativas entre estes 

items e os parâmetros da dor. 

Para testar a hipótese 7, efectuámos correlações entre as pontuações nos 

parâmetros de aptidão musical: aptidão tonal, aptidão rítmica e aptidão geral (somatório 

das aptidões tonal e rítmica) no teste I.M.M.A. e os quatro dos indicadores de dor pós-

operatória (média de dor, média da frequência cardíaca, média da tensão arterial, e o 

número de tomas de medicamentos). 

 Para determinar o tipo de correlação mais adequado para testarmos esta hipótese, 

determinámos a aderência à normalidade da distribuição de cada variável para cada grupo 

considerado (amostra total, grupo que ouviu música da preferência, grupo que ouviu 

música de relaxamento e grupo que não ouviu música). 

 

9.7.1. Amostra Global 

 Na amostra total, apenas revelam aderência à normalidade as medidas da média 

da frequência cardíaca (D(165) = .060, p > .200 ) e a média da tensão arterial (D(165) = 

.040, p > .200). Situação oposta acontece nas restantes variáveis: dor média no pós- 

operatório (D(165) = .173, p < .001), número de tomas de medicamentos no pós- 

operatório (D(165) = .091, p = .002), aptidão musical tonal (D(165) = .102, p < .001), 

aptidão musical rítmica (D(165) = .114, p < .001) e aptidão musical geral (D(165) = .070, 

p = .044). 

 Dado não termos garantidos todos os pressupostos para a utilização de testes 

paramétricos, nomeadamente a normalidade dos grupos a comparar, efectuámos 

correlações de Spearman entre todas estas variáveis, optando por testes de 2 

extremidades, mostrando uma associação entre a preferência musical e as variáveis de 

dor pós-operatória. Apresentamos os resultados na Tabela 15, destacando os valores 

estatisticamente significativos a negrito: 
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Tabela 15 

Correlações entre as medidas de dor pós-operatória e e a aptidão musical na amostra 

total 
 

Variáveis 
Dor  

rs (p) 

Freq. Cardíaca  

rs (p) 

Tensão arterial 

rs (p) 

Nr. tomas  

rs (p) 

Aptidão musical tonal -.101 

(.196) 

-.088 

(.259) 

.067 

(.391) 

-.116 

(.136) 

Aptidão musical rítmica .046 

(.551) 

-.112 

(.149) 

.009 

(.904) 

-.082 

(.296) 

Aptidão musical geral -.025 

(.745) 

-.096 

(.217) 

.054 

(.485) 

-.085 

(.274) 

* Significância estatística ao nível de .05; 

** Significância estatística ao nível de .001 

 

 Os resultados que obtivemos não se apresentam estatisticamente significativos. 

Não encontrámos pois correlações significativas entre os parâmetros de dor testados e a 

aptidão tonal, rítmica ou geral, na nossa amostra total. 

 

9.7.2. Grupo da Música da Preferência 

 Considerando agora a subamostra que ouviu música da sua preferência, 

apresentam uma distribuição normal as medidas da média da frequência cardíaca (D(55) 

= .093, p > .200 ) e a média da tensão arterial (D(55) = .091, p > .200). O mesmo não 

acontece nas restantes variáveis: dor média no pós-operatório (D(55) = .190, p < .001), 

número de tomas de medicamentos no pós-operatório (D(55) = .126, p = .030), aptidão 

musical tonal (D(55) = .129, p = .024), aptidão musical rítmica (D(55) = .112, p = .081) 

e aptidão musical geral (D(55) = .112, p = .081). 

 Dado não termos garantidos todos os pressupostos para a utilização de testes 

paramétricos, nomeadamente a normalidade dos grupos a comparar, efectuámos 

correlações de Spearman entre todas estas variáveis, optando por testes de 2 

extremidades, mostrando uma associação entre a preferência musical e as variáveis de 

dor pós-operatória. Apresentamos os resultados na Tabela 16, destacando os valores 

estatisticamente significativos a negrito: 
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Tabela 16 

Correlações entre as medidas de dor pós-operatória e a aptidão musical no grupo de 

música da preferência 
 

Variáveis 
Dor  

rs (p) 

Freq. Cardíaca  

rs (p) 

Tensão arterial 

rs (p) 

Nr. tomas  

rs (p) 

Aptidão musical tonal -.208 

(.124) 

-.160 

(.244) 

-.087 

(.523) 

-.041 

(.762) 

Aptidão musical rítmica .210 

(.120) 

-.065 

(.640) 

-.280* 

(.037) 

.135 

(.322) 

Aptidão musical geral .033 

(.810) 

-.111 

(.422) 

-.246 

(.067) 

.117 

(.389) 

* Significância estatística ao nível de .05; 

** Significância estatística ao nível de .001 

 

 A aptidão musical rítmica apresenta uma correlação negativa, fraca e 

estatisticamente significativa com a tensão arterial (rs = -.28, p = .037). Uma maior 

aptidão musical rítmica está assim associada a uma menor tensão arterial, no grupo de 

música da preferência. Não encontrámos mais resultados estatisticamente significativos 

neste grupo. 

 

9.7.3. Grupo da Música Relaxante 

 Considerando agora a subamostra que ouviu música relaxante, revelam aderência 

à normalidade as medidas da média da frequência cardíaca (D(51) = .072, p > .200 ), a 

média da tensão arterial (D(51) = .090, p > .200), a aptidão musical tonal (D(51) = .094, 

p > .200) e a aptidão musical geral (D(51) = .101, p > .200). não apresentam distribuição 

normal as restantes variáveis: dor média no pós-operatório (D(51) = .212, p < .001), 

número de tomas de medicamentos no pós-operatório (D(51) = .128, p = .036) e a aptidão 

musical rítmica (D(51) = .190, p < .001). 

 Temos garantidos todos os pressupostos para a utilização de testes paramétricos 

para as comparações entre a aptidão musical tonal e geral e a frequência cardíaca e tensão 

arterial, casos em que iremos efectuar correlações de Pearson. Nos restantes casos, em 

que não podemos assegurar a normalidade dos grupos a comparar, efectuámos 

correlações de Spearman entre as variáveis. Optámos em todos os casos por testes de 2 

extremidades, mostrando uma associação entre a preferência musical e as variáveis de 

dor pós-operatória. Apresentamos os resultados na Tabela 17, destacando os valores 

estatisticamente significativos a negrito: 
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Tabela 17 

Correlações entre as medidas de dor pós-operatória e e a aptidão musical no grupo de 

música relaxante 
 

Variáveis 
Dor  

r (p) 

Freq. Cardíaca  

r (p) 

Tensão arterial 

r (p) 

Nr. tomas  

r (p) 

Aptidão musical tonal .021 

(.883) 

.057 

(.689) 

.043 

(.764) 

.014 

(.920) 

Aptidão musical rítmica -.102 

(.477) 

-.013 

(.930) 

-.163 

(.254) 

-.070 

(.625) 

Aptidão musical geral -.057 

(.693) 

-.064 

(.653) 

.142 

(.320) 

-.018 

(.900) 

* Significância estatística ao nível de .05; 

** Significância estatística ao nível de .001 

 Os resultados que obtivemos não se apresentam estatisticamente significativos. 

Não encontrámos pois correlações significativas entre os parâmetros de dor testados e a 

aptidão tonal, rítmica ou geral, no grupo de música relaxante. 

  

9.7.4. Grupo sem Música 

 Considerando agora a subamostra que não ouviu música, apenas revelam 

aderência à normalidade as medidas da média da frequência cardíaca (D(59) = .092, p > 

.200 ), a média da tensão arterial (D(59) = .056, p > .200), o número de tomas de 

medicamentos no pós-operatório (D(59) = .091, p > .200) e a aptidão musical rítmica 

(D(59) = .081, p > .200). Situação oposta acontece nas restantes variáveis: dor média no 

pós-operatório (D(59) = .150, p = .002), aptidão musical tonal (D(59) = .127, p = .019), 

e aptidão musical geral (D(59) = .118, p = .039). 

 Estão garantidos todos os pressupostos para a utilização de testes paramétricos 

para as comparações entre a aptidão musical rítmica e a frequência cardíaca, tensão 

arterial, e número de tomas de medicamentos, casos em que iremos efectuar correlações 

de Pearson. Nos restantes casos, em que não podemos assegurar a normalidade dos grupos 

a comparar, efectuámos correlações de Spearman entre as variáveis. Optámos em todos 

os casos por testes de 2 extremidades, mostrando uma associação entre a preferência 

musical e as variáveis de dor pós-operatória. Apresentamos os resultados na Tabela 18, 

destacando os valores estatisticamente significativos a negrito: 

 

 

 

 



 

191 
 

Tabela 18 

Correlações entre as medidas de dor pós-operatória e e a aptidão musical no grupo que 

não ouviu música 
 

Variáveis 
Dor  

rs (p) 

Freq. Cardíaca  

rs (p) 

Tensão arterial 

rs (p) 

Nr. tomas  

rs (p) 

Aptidão musical tonal -.087 

(.509) 

-.145 

(.270) 

.235 

(.070) 

-.268* 

(.040) 

Aptidão musical rítmica .024 

(.853) 

-.129 

(.326) 

.170 

(.194) 

-.184 

(.162) 

Aptidão musical geral -.003 

(.980) 

-.140 

(.286) 

.255* 

(.050) 

-.209 

(.112) 

* Significância estatística ao nível de .05; 

** Significância estatística ao nível de .001 

 Apresentam-se estatisticamente significativas as correlações entre a aptidão 

musical tonal e o número de tomas de medicamentos em pós-operatório (rs = -.27, p = 

040), sendo esta uma correlação negativa fraca, e entre a aptidão musical geral e a tensão 

arterial, sendo esta positiva e fraca (rs = .26, p = .050). Não encontrámos correlações 

significativas entre os parâmetros de dor testados e a aptidão musical rítmica, no grupo 

que não ouviu música.  

 

9.8. Resultados da Hipótese 8: Os níveis de dor do pós-operatório dependem das 

estratégias de coping perante a dor, incluindo o coping musical. 

 Testámos esta hipótese através de correlações entre as pontuações nos estilos de 

coping referidos na escala C.P.C.I. (Chronic Pain Coping Inventory), que são o coping 

de defesa, de descanso, de ajuda, de relaxamento, de persistência, de exercício, social e 

de convencimento) e de dois itens da mesma escala que referiam especificamente a 

música como forma de lidar com a dor (item 24 – “Ouvi música para relaxar” e item 31 

– “Ouvi uma cassete/ CD de relaxamento para relaxar”), e os quatro dos indicadores de 

dor pós-operatória (média de dor, média da frequência cardíaca, média da tensão arterial, 

e o número de tomas de medicamentos). 

 Para determinar o tipo de correlação mais adequado para este teste, determinámos 

a aderência à normalidade da distribuição de cada variável para cada grupo considerado 

(amostra total, grupo que ouviu música da preferência, grupo que ouviu música de 

relaxamento e grupo que não ouviu música). 

 

9.8.1. Amostra Global 
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 Na amostra total, revelam aderência à normalidade as medidas da média da 

frequência cardíaca (D(173) = .064, p = .077), média da tensão arterial (D(173) = .044, p 

> .200), coping de persistência (D(173) = .061, p > .200) e coping social (D(173) = .063, 

p = .088). O mesmo não aconteceu nas restantes variáveis: dor média no pós-operatório 

(D(173) = .173, p < .001), número de tomas de medicamentos (D(173) = .087, p = .003), 

ouvir música para relaxar (D(173) = .263, p < .001), ouvir CD de música de relaxamento 

(D(173) = .352, p = .003), coping de defesa (D(173) = .115, p < .001), coping de descanso 

(D(173) = .083, p = .005), coping de ajuda (D(173) = .079, p = .010), coping de 

relaxamento (D(173) = .097, p = .000), coping de exercício (D(173)= .128, p < .001) e 

coping de convencimento (D(173) = .077, p = .015). 

 Temos garantidos os pressupostos para a utilização de testes paramétricos nas 

comparações entre o coping de persistência, o coping social e a frequência cardíaca e 

tensão arterial, casos em que iremos efectuar correlações de Pearson. Nos restantes casos, 

em que não podemos assegurar a normalidade dos grupos a comparar, efectuámos 

correlações de Spearman entre as variáveis. Optámos em todos os casos por testes de 1 

extremidade, indicando uma associação em que determinados estilos de coping 

promovam diferentes níveis de dor pós-operatória. Apresentamos os resultados na Tabela 

19, destacando os valores estatisticamente significativos a negrito: 
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Tabela 19 

Correlações entre as medidas de dor pós-operatória e e os estilos de coping na amostra 

total 
 

Variáveis 
Dor  

r (p) 

Freq. Cardíaca  

r (p) 

Tensão arterial 

r (p) 

Nr. tomas  

r (p) 

Ouvir música para relaxar .319** 

(.000) 

.032 

(.338) 

-.196** 

(.005) 

-.078 

(.153) 

Ouvir música de relaxamento .199** 

(.004) 

.101 

(.091) 

-.090 

(.118) 

.049 

(.260) 

Coping de defesa -.029 

(.351) 

.039 

(.302) 

-.108 

(.075) 

.019 

(.403) 

Coping de descanso .027 

(.361) 

.012 

(.435) 

-.119 

(.057) 

.059 

(.216) 

Coping de ajuda .041 

(.295) 

.126* 

(.047) 

-.187* 

(.006) 

.042 

(.292) 

Coping de relaxamento .324** 

(.000) 

.029 

(.353) 

-.283** 

(.000) 

.028 

(.355) 

Coping de persistência .028 

(.353) 

-.084 

(.133) 

-.044 

(.279) 

-.155* 

(.020) 
Coping de exercício .254** 

(.000) 

.022 

(.388) 

-.214** 

(.002) 

.046 

(.273) 

Coping social -.147* 

(.025) 

-.118 

(.058) 

.094 

(.105) 

-.059 

(.217) 

Coping de convencimento .018 

(.404) 

-.040 

(.300) 

-.165* 

(.014) 

-.098 

(.096) 

* Significância estatística ao nível de .05; 

** Significância estatística ao nível de .001 

 

 A dor pós-operatória apresenta correlações estatisticamente significativas 

positivas fracas com a escolha da audição de música de relaxamento (rs = .20, p = .004) 

e com o coping de exercício (rs = .25, p < .001), positivas e moderada com o coping de 

relaxamento (rs = .32, p < .001) e com a escolha de ouvir música para relaxar (rs = .32, p 

< .001), e negativas e fracas com o coping social (rs = -.15, p = .025). Assim, uma maior 

escolha de audição de música de relaxamento ou de música para relaxar para fazer face à 

dor, uma maior utilização do coping de relaxamento e de exercícios estão associados a 

uma maior dor pós-operatória. Ao contrário, uma maior utilização do coping social está 

associado a uma dor pós-operatória inferior. 

 A frequência cardíaca está correlacionada de forma positiva e fraca com maior 

utilização de coping de ajuda (rs = .13, p = .047), com significância estatística. A maior 

frequência de escolha de coping de ajuda encontra-se associada a uma frequência cardíaca 

mais elevada. 

 A tensão arterial revela estatisticamente significativas negativas e fracas com a 

escolha da audição de música para relaxar (rs = -.20, p = .005), com o coping de ajuda (rs 
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= -.19, p = .006), com o coping de relaxamento (rs = -.28, p < .001), com o coping de 

exercício (rs = -.21, p = .002), e com o coping de convencimento (rs = -.17, p = .014). 

Escolher ouvir música para relaxar, escolher mais os estilos de coping de ajuda, de 

relaxamento, de exercício e de convencimento estão associados a uma menor tensão 

arterial. 

 O número de tomas de medicamentos no pós-operatório apenas apresenta uma 

correlação estatisticamente significativa, fraca e negativa com o coping de persistência 

(rs = -.16, p = .020), indicando que uma maior adesão a este estilo de coping está associado 

a um menor número de tomas de medicamentos no período pós-operatório. 

  

9.8.2. Grupo de Música da Preferência. 

 Neste grupo de doentes, apresentam distribuição normal as medidas da média da 

frequência cardíaca (D(56) = .100, p > .200), média da tensão arterial (D(56) = .094, p > 

.200), coping de descanso (D(56) = .078, p > .200), coping de ajuda (D(56) = .093, p > 

.200), coping de relaxamento (D(56) = .100, p > .200), coping de persistência (D(56) = 

.081, p > .200) e coping social (D(56) = .087, p > .200) e coping de convencimento (D(56) 

= .058, p > .200). 

Não apresentam distribuição semelhante à normal as restantes variáveis: dor 

média no pós-operatório (D(56) = .181, p < .001), tomas de medicamentos (D(56) = .123, 

p < .035), ouvir música para relaxar (D(56) = .185, p < .001), ouvir música de relaxamento 

(D(56) = .263, p < .001) coping de defesa (D(56) = .134, p = .014), coping de exercício 

(D(173)= .145, p = .005)  

 Temos garantidos os pressupostos para a utilização de testes paramétricos nas 

comparações entre as variáveis com distribuição normal, casos em que iremos efectuar 

correlações de Pearson. Nos restantes casos, em que não podemos assegurar a 

normalidade dos grupos a comparar, efectuámos correlações de Spearman entre as 

variáveis. Optámos em todos os casos por testes de 1 extremidade, indicando uma 

associação em que determinados estilos de coping promovam diferentes níveis de dor pós 

-operatória. Apresentamos os resultados na Tabela 20, destacando os valores 

estatisticamente significativos a negrito: 
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Tabela 20 

Correlações entre as medidas de dor pós-operatória e e os estilos de coping no grupo 

com música da preferência 
 

Variáveis 
Dor  

r (p) 

Freq. Cardíaca  

r (p) 

Tensão arterial 

r (p) 

Nr. tomas  

r (p) 

Ouvir música para relaxar .371** 

(.002) 

.210 

(.060) 

-.298* 

(.012) 

.055 

(.343) 

Ouvir música de relaxamento .221* 

(.050) 

.440** 

(.000) 

-.116 

(.194) 

.111 

(.206) 

Coping de defesa -.142 

(.146) 

.051 

(.355) 

-.084 

(.268) 

.035 

(.391) 

Coping de descanso -.073 

(.294) 

.066 

(.315) 

-.109 

(.209) 

.070 

(.304) 

Coping de ajuda .075 

(.291) 

.405** 

(.001) 

-.180 

(.090) 

.091 

(.251) 

Coping de relaxamento .335** 

(.005) 

.253* 

(.030) 

-.398** 

(.001) 

.115 

(.197) 

Coping de persistência .170 

(.103) 

-.114 

(.202) 

.155 

(.124) 

-.161 

(.115) 

Coping de exercício .162 

(.114) 

.046 

(.368) 

-.276* 

(.019) 

.214 

(.055) 

Coping social -.238* 

(.037) 

-.204 

(.066) 

.242* 

(.035) 

-.100 

(.230) 

Coping de convencimento .072 

(.298) 

-.014 

(.459) 

-.109 

(.209) 

.023 

(.434) 

* Significância estatística ao nível de .05; 

** Significância estatística ao nível de .001 

 

 A dor pós-operatória apresenta correlações estatisticamente significativas positiva 

fraca com a escolha de música de relaxamento (rs = .22, p = .050), positiva e média com 

a escolha da audição de música para relaxar (rs = .37, p = .002) e com o coping de 

relaxamento (rs = .34, p = .005), e negativa e fraca com o coping social (rs = -.24, p = 

.037) Uma maior escolha de audição de música de relaxamento ou de música para relaxar 

para fazer face à dor, uma maior utilização do coping de relaxamento estão associados a 

uma maior dor pós-operatória. Ao contrário, uma maior utilização do coping social está 

associado a uma dor pós-operatória inferior. 

 A frequência cardíaca está correlacionada de forma positiva e fraca com maior 

utilização de coping de relaxamento (r = .25, p = .030), e de forma positiva mas de força 

média com ouvir música de relaxamento (rs = .44, p < .001) e com o coping de ajuda (r 

= .4125, p = .001), com significância estatística. Uma maior escolha de coping de ajuda 

de coping de relaxamento, ou de escolha de música de relaxamento encontra-se associada 

a uma frequência cardíaca mais elevada. 
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 A tensão arterial revela correlações estatisticamente significativas positiva e fraca 

com o coping social (r = .24, p = .035), negativa e fraca com o coping de exercício (rs = 

-.28, p = .019), e negativas mas de força média com ouvir música para relaxar (rs = -.30, 

p = .012), e com o coping de relaxamento (r = -.40, p = .001). Escolher mais o coping 

social encontra-se associado a uma maior tensão arterial. ouvir música para relaxar, 

escolher mais os estilos de coping de exercício, e de relaxamento estão associados a uma 

menor tensão arterial. 

 O número de tomas de medicamentos no pós-operatório não apresenta uma 

correlações estatisticamente significativas para o grupo que ouviu música da sua 

preferência. 

  

9.8.3. Grupo de Música de Relaxamento 

 Considerando agora o grupo que ouviu música de relaxamento, revelam aderência 

à normalidade as medidas da média da frequência cardíaca (D(53) = .072, p > .200), média 

da tensão arterial (D(53) = .088, p > .200), número de tomas de medicamentos no pós- 

operatório (D(53) = .120, p = .054), coping de ajuda (D(53) = .104, p > .200), coping de 

persistência (D(53) = .101, p > .200) e coping social (D(53) = .088, p = .088). O mesmo 

não aconteceu nas restantes variáveis: dor média no pós-operatório (D(53) = .211, p < 

.001), coping de defesa (D(53) = .148, p = .005), coping de descanso (D(53) = .140, p = 

.011, coping de relaxamento (D(53) = .136, p = .015), coping de exercício (D(53)= .153, 

p = .003) e coping de convencimento (D(53) = .127, p = .032). 

 Temos garantidos os pressupostos para a utilização de testes paramétricos nas 

comparações entre os estilos de coping de persistência de ajuda e social e a frequência 

cardíaca, tensão arterial e número de tomas de medicamentos no pós-operatório, casos 

em que iremos efectuar correlações de Pearson. Nos restantes casos, em que não podemos 

assegurar a normalidade dos grupos a comparar, efectuámos correlações de Spearman 

entre as variáveis. Optámos em todos os casos por testes de 1 extremidade, indicando uma 

associação em que determinados estilos de coping promovam diferentes níveis de dor 

pós-operatória. Apresentamos os resultados na Tabela 21, destacando os valores 

estatisticamente significativos a negrito: 
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Tabela 21 

Correlações entre as medidas de dor pós-operatória e e os estilos de coping no grupo 

com música de relaxamento 
 

Variáveis 
Dor  

r (p) 

Freq. Cardíaca  

r (p) 

Tensão arterial 

r (p) 

Nr. tomas  

r (p) 

Ouvir música para relaxar .368** 

(.003) 

-.095 

(.2550) 

-.235* 

(.045) 

.023 

(.436) 

Ouvir música de relaxamento .310* 

(.012) 

-.101 

(.235) 

-.306* 

(.013) 

.015 

(.459) 

Coping de defesa -.096 

(.248) 

-.083 

(.278) 

-.071 

(.307) 

-.064 

(.324) 

Coping de descanso .175 

(.105) 

-.241* 

(.041) 

-.255* 

(.033) 

-.028 

(.421) 

Coping de ajuda .006 

(.482) 

-.124 

(.187) 

-.225 

(.053) 

-.174 

(.106) 

Coping de relaxamento .410** 

(.001) 

-.224 

(.053) 

-.266** 

(.027) 

.017 

(.451) 

Coping de persistência -.099 

(.240) 

-.048 

(.367) 

-.149 

(.143) 

-.272* 

(.025) 
Coping de exercício .359** 

(.004) 

-.119 

(.198) 

-.117 

(.202) 

.021 

(.441) 

Coping social -.163 

(.122) 

-.114 

(.207) 

-.027 

(.424) 

-.339** 

(.006) 

Coping de convencimento .026 

(.426) 

-.203 

(.073) 

-.270* 

(.025) 

-.246* 

(.038) 

* Significância estatística ao nível de .05; 

** Significância estatística ao nível de .001 

 

 A dor pós-operatória apresenta correlações estatisticamente significativas 

positivas e moderadas com a escolha da audição de música de relaxamento (rs = .21, p = 

.012), com a escolha de ouvir música para relaxar (rs = .37, p = .003), com o coping de 

exercício (rs = .36, p = .004), e com o coping de relaxamento (rs = .41, p = .001). Uma 

maior escolha de audição de música de relaxamento ou de música para relaxar para fazer 

face à dor, uma maior utilização do coping de relaxamento e de exercício estão associados 

a uma maior dor pós-operatória. 

 A frequência cardíaca está correlacionada de forma negativa e fraca com maior 

utilização de coping de descanso (rs = -.24, p = .041), com significância estatística. A 

maior frequência de escolha de coping de descanso encontra-se associada a uma 

frequência cardíaca mais baixa. 

 A tensão arterial revela estatisticamente significativas negativas e fracas com a 

escolha da audição de música para relaxar (rs = -.24, p = .045), com o coping de descanso 

(rs = -.25, p = .033), com o coping de relaxamento (rs = -.27, p = .027), e com o coping 

de convencimento (rs = -.27, p = .025). Também se correlaciona de forma negativa e de 
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força média, mas estatisticamente significativa com a audição de música de relaxamento 

(rs = -.31, p = .013). Escolher ouvir música para relaxar, ou música de relaxamento, 

escolher mais os estilos de coping de descanso, relaxamento e de convencimento estão 

associados a uma menor tensão arterial. 

 O número de tomas de medicamentos no pós-operatório apresenta uma correlação 

estatisticamente significativa, fraca e negativa com o coping de persistência (r = -.27, p = 

.025) e de convencimento (rs = -.25, p = .038), e negativa mas de força média com o 

coping social (r = -.34, p = .006), indicando que uma maior referência a estes estilo de 

coping está associada a um menor número de tomas de medicamentos no período pós-

operatório. 

  

9.8.4. Grupo sem Música 

 Considerando agora o grupo que não ouviu música, apresentam aderência à 

distribuição normal as medidas da média da frequência cardíaca (D(64) = .087, p > .200), 

média da tensão arterial (D(64) = .072, p > .200), número de tomas de medicamentos no 

pós-operatório (D(64) = .094, p > .200), coping de defesa (D(64) = .109, p = .056), coping 

de descanso (D(64) = .109, p = .057), coping de ajuda (D(64) = .102, p = .097), coping 

de relaxamento (D(64) = .107, p = .068), coping de persistência (D(64) = .059, p > .200), 

coping social (D(64) = .079, p > .200) e coping de convencimento (D(64) = .094, p > 

.200). O contrário aconteceu nas restantes variáveis: dor média no pós-operatório (D(64) 

= .149, p = .001), ouvir música para relaxar (D (64) = .283, p < .001) e ouvir uma cassete 

ou CD de relaxamento (D (64) = .411, p < .001) e coping de exercício (D(64)= .129, p = 

.010). 

 Temos garantidos os pressupostos para a utilização de testes paramétricos nas 

comparações entre os estilos de coping (à excepção do de exercício), a frequência 

cardíaca, tensão arterial e o númeor de tomas de medicamentos, casos em que iremos 

efectuar correlações de Pearson. Nos restantes casos, em que não podemos assegurar a 

normalidade dos grupos a comparar, efectuámos correlações de Spearman entre as 

variáveis. Optámos em todos os casos por testes de 1 extremidade, indicando uma 

associação em que determinados estilos de coping promovam diferentes níveis de dor 

pós-operatória. Apresentamos os resultados na Tabela 22, destacando os valores 

estatisticamente significativos a negrito: 
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Tabela 22 

Correlações entre as medidas de dor pós-operatória e os estilos de coping no grupo sem 

música 
 

Variáveis 
Dor  

r (p) 

Freq. Cardíaca  

r (p) 

Tensão arterial 

r (p) 

Nr. tomas  

r (p) 

Ouvir música para relaxar .303** 

(.007) 

.072 

(.284) 

-.120 

(.168) 

-.193 

(.062) 

Ouvir música de relaxamento .156 

(.108) 

.063 

(.309) 

.054 

(.334) 

.126 

(.161) 

Coping de defesa .141 

(.125) 

121 

(.163) 

-.124 

(.157) 

.008 

(.171) 

Coping de descanso -.051 

(.341) 

.179 

(.072) 

-.084 

(.248) 

-.010 

(.469) 

Coping de ajuda .023 

(.426) 

.081 

(.255) 

-.217* 

(.038) 

.060 

(.314) 

Coping de relaxamento .328** 

(.003) 

.091 

(.230) 

-.165 

(.089) 

.069 

(.291) 

Coping de persistência -.044 

(.359) 

-.026 

(.417) 

-.139 

(.130) 

-.236* 

(.027) 
Coping de exercício .299** 

(.007) 

.138 

(.131) 

-.218* 

(.037) 

-.014 

(.455) 

Coping social -.025 

(.421) 

.019 

(.440) 

.052 

(.337) 

-.046 

(.355) 

Coping de convencimento -.002 

(.493) 

.106 

(.195) 

-.215* 

(.039) 

-.093 

(.226) 

* Significância estatística ao nível de .05; 

** Significância estatística ao nível de .001 

 

 A dor pós-operatória apresenta correlações estatisticamente significativas 

positivas e moderadas com ouvir música para relaxar (rs = .30, p = .007), com o coping 

de relaxamento (rs = .33, p = .003) e com o coping de exercício (rs = .30, p = .007). Uma 

maior escolha de audição de música para relaxar para fazer face à dor, uma maior 

utilização do coping de relaxamento e de exercício estão associados a uma maior dor pós- 

operatória. 

 A frequência cardíaca não apresenta correlações com significância estatística. 

 A tensão arterial revela correlações estatisticamente significativas negativas e 

fracas com o coping de ajuda (r = -.22, p = .038), com o coping de exercício (rs = -.22, p 

= .037) e com o coping de convencimento (r = -.22, p = .039). Escolher mais os estilos 

de coping de ajuda, de exercício e de convencimento estão associados a uma menor tensão 

arterial. 

 O número de tomas de medicamentos no pós-operatório apenas apresenta uma 

correlação estatisticamente significativa, fraca e negativa com o coping de persistência 
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(rs = -.24, p = .027), indicando que uma maior referência a este estilo de coping está 

associado a um menor número de tomas de medicamentos no período pós-operatório. 

 

9.9. Resultados da Hipótese 9: Os níveis de dor do pós-operatório dependem dos 

valores do indivíduo, incluindo a música como valor. 

Obtivémos todos os resultados do “Questionário Musical” (Anexo F), que foi 

considerado o instrumento de avaliação da dimensão “Música como valor”, dimensão que 

foi operacionalizada pelas perguntas 1, 2 e 8 desse questionário, respectivamente: “Qual 

a importância dos seguintes factores na sua vida?”, “Numa semana típica da sua vida, em 

quantos dias ouve música no decorrer das seguintes actividades?” e “Qual o valor que 

atribui à música? (1 a 5). Contudo, estes resultados não tiveram qualquer correlação 

estatisticamente significativa com os índices de dor, razão pela qual não os apresentamos, 

ao que acresce a sua enorme extensão. 

Por curiosidade, referimos apenas que na pergunta 1, “Qual a importância dos 

seguintes factores na sua vida?”, verificámos que o factor mais cotado na globalidade da 

amostra foram as Preferências Gastronómicas (M=72,42; DP=24,93), tendo ficado a 

Música em segundo lugar (M=70,51; DP=22,63).  

Na pergunta 2, “Numa semana típica da sua vida, em quantos dias ouve música 

no decorrer das seguintes actividades?”, a actividade que mais vezes se acompanhou de  

música foi “Conduzir” (M=4,40; DP=3,17) logo seguida de “Sozinho em Casa” (M=3,64; 

DP=2,61).  

Na pergunta 8, “Qual o valor que atribui à música? (1 a 5), obtivemos M=4,05 e 

DP=1,04). 

Assim, para testar a hipótese 9, efectuámos correlações entre as pontuações nas 

dimensões de valores referidas na escala E.V.O.N. (Escala de valores de Odete Nunes) 

afectiva, existencial, noética, religiosa, intelectual, interpessoal e hedonismo, e os quatro 

os indicadores de dor pós-operatória (média de dor, média da frequência cardíaca, média 

da tensão arterial, e o número de toma de medicamentos analgésicos). 

 Para determinar o tipo de correlação mais adequado para este teste, determinámos 

a aderência à normalidade da distribuição de cada variável para cada grupo considerado 

(amostra total, grupo que ouviu música da preferência, grupo que ouviu música de 

relaxamento e grupo que não ouviu música). 

 

9.9.1. Amostra Global 
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 Na amostra total, revelam aderência à normalidade as medidas da média da 

frequência cardíaca (D(176) = .061, p > .200) e média da tensão arterial (D(176) = .040, 

p > .200). Não apresentam distribuição normal as restantes variáveis: dor média no pós-

operatório (D(176) = .172, p < .001), número de tomas de medicamentos (D(176) = .086, 

p = .003), e os valores afectivo (D(176) = .256, p < .001), existencial (D(176) = .220, p < 

.001), noético (D(176) = .172, p < .001), religioso (D(176) = .109, p < .001), intelectual 

(D(176) = .138, p < .001), interpessoal (D(176) = .171, p < .001) e hedonismo (D(176) = 

.106, p < .001). 

 Dado não termos garantidos os pressupostos para a utilização de testes 

paramétricos por não podemos assegurar a normalidade dos grupos a comparar, 

efectuámos correlações de Spearman entre as variáveis. Optámos em todos os casos por 

testes de 1 extremidade, indicando uma associação em que determinados valores possa 

promover diferentes percepções nos níveis de dor pós-operatória. Apresentamos os 

resultados na Tabela 23, destacando os valores estatisticamente significativos a negrito: 

 

Tabela 23 

Correlações entre as medidas de dor pós-operatória e os valores na amostra total 
 

Variáveis 
Dor  

rs (p) 

Freq. Cardíaca  

rs (p) 

Tensão arterial 

rs (p) 

Nr. tomas  

rs (p) 

Valor afectivo .035 

(.323) 

.095 

(.104) 

-.096 

(.100) 

-.038 

(.305) 

Valor existencial .089 

(.117) 

.070 

(.177) 

-.169* 

(.012) 

.117 

(.059) 

Valor noético .093 

(.109) 

.038 

(.308) 

-.195** 

(.004) 

-.012 

(.437) 

Valor religioso .029 

(.352) 

.029 

(.351) 

-.087 

(.124) 

.092 

(.111) 

Valor intelectual -.126* 

(.047) 

.003 

(.486) 

-.057 

(.222) 

.036 

(.316) 

Valor interpessoal .145* 

(.027) 

.075 

(.160) 

-.008 

(.460) 

.076 

(.158) 

Valor hedonismo -.046 

(.271) 

.008 

(.457) 

.036 

(.316) 

.028 

(.357) 

* Significância estatística ao nível de .05; 

** Significância estatística ao nível de .001 

 

 A dor pós -operatória apresenta correlações estatisticamente significativas 

positiva fraca com o valor interpessoal (rs = .15, p = .027) e negativa e fraca com o valor 

intelectual (rs = -.13, p = .047). Uma maior importância atribuída ao valor interpessoal 
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está associada a uma maior dor pós-operatória. Ao contrário, uma maior importância 

atribuída ao valor intelectual está associada a uma dor pós-operatória inferior. 

 A tensão arterial revela uma correlação estatisticamente significativa negativa e 

fraca com o valor noético (rs = -.20, p = .004). Maior grau de importância atribuído a este 

valor encontra-se associado a uma menor tensão arterial. 

 A frequência cardíaca e o número de tomas de medicamentos no pós-operatório 

não apresentam correlações estatisticamente significativas com nenhum dos valores. 

 

9.9.2. Grupo da Música da Preferência 

Considerando agora o grupo que ouviu música da sua preferência, apresentam 

distribuição normal as medidas da média da frequência cardíaca (D(56) = .100, p > .200), 

média da tensão arterial (D(56) = .094, p > .200) e o valor hedonismo (D(56) = .114, p = 

.068). Não apresentam distribuição normal as restantes variáveis: dor média no pós-

operatório (D(56) = .181, p < .001), tomas de medicamentos (D(56) = .123, p < .035), e 

os valores afectivo (D(56) = .191, p < .001), existencial (D(56) = .303, p < .001), noético 

(D(56) = .167, p = .001), religioso (D(56) = .149, p = .003), intelectual (D(56) = .157, p 

= .002) e interpessoal (D(56) = .146, p = .004). 

 Temos garantidos os pressupostos para a utilização de testes paramétricos nas 

comparações entre as variáveis com distribuição normal, casos em que iremos efectuar 

correlações de Pearson. Nos restantes casos, em que não podemos assegurar a 

normalidade dos grupos a comparar, efectuámos correlações de Spearman entre as 

variáveis. Optámos em todos os casos por testes de 1 extremidade, indicando uma 

associação em que determinados valores possa promover diferentes percepções nos níveis 

de dor pós-operatória. Apresentamos os resultados na Tabela 24, destacando os valores 

estatisticamente significativos a negrito: 
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Tabela 24 

Correlações entre as medidas de dor pós-operatória e os valores no grupo com música 

da preferência 
 

* Significância estatística ao nível de .05; 

** Significância estatística ao nível de .001 

 

 No grupo que ouviu música da sua preferência não existem correlações 

estatisticamente significativas entre as medidas de dor pós-operatória consideradas e os 

valores em estudo. 

 

9.9.3. Grupo da Música Relaxante 

Considerando agora o grupo que ouviu música de relaxamento, revelam 

apresentam distribuição normal as medidas da média da frequência cardíaca (D(53) = 

.072, p > .200), média da tensão arterial (D(53) = .088, p > .200), tomas de medicamentos 

(D(53) = .120, p = .054), e o valor hedonismo (D(53) = .113, p = .089). 

Não apresentam distribuição normal as restantes variáveis: dor média no pós-

operatório (D(53) = .211, p < .001), e os valores afectivo (D(53) = .197, p < .001), 

existencial (D(53) = .161, p = .001), noético (D(53) = .139, p = .012), religioso (D(53) = 

.159, p = .002), intelectual (D(53) = .161, p = .001) e interpessoal (D(53) = .201, p < 

.001). 

 Temos garantidos os pressupostos para a utilização de testes paramétricos nas 

comparações entre as variáveis com distribuição normal, casos em que iremos efectuar 

correlações de Pearson. Nos restantes casos, em que não podemos assegurar a 

normalidade dos grupos a comparar, efectuámos correlações de Spearman entre as 

variáveis. Optámos em todos os casos por testes de 1 extremidade, indicando uma 

Variáveis 
Dor  

r (p) 

Freq. Cardíaca  

r (p) 

Tensão arterial 

r (p) 

Nr. tomas  

r (p) 

Valor afectivo .131 

(.163) 

.038 

(.389) 

.038 

(.387) 

.153 

(.126) 

Valor existencial .076 

(.284) 

.003 

(.491) 

.038 

(.387) 

.150 

(.128) 

Valor noético .143 

(.142) 

.056 

(.339) 

-.115 

(.196) 

-.089 

(.254) 

Valor religioso .130 

(.166) 

-.030 

(.412) 

-.031 

(.408) 

.186 

(.082) 

Valor intelectual .101 

(.225) 

.016 

(.452) 

.055 

(.341) 

.147 

(.135) 

Valor interpessoal -.040 

(.384) 

-.047 

(.365) 

-.176 

(.095) 

.121 

(.185) 

Valor hedonismo -.015 

(.456) 

-.066 

(.312) 

-.049 

(.358) 

.012 

(.466) 
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associação em que determinados valores possa promover diferentes percepções nos níveis 

de dor pós-operatória. Apresentamos os resultados na Tabela 25, destacando os valores 

estatisticamente significativos a negrito: 

 

Tabela 25 

Correlações entre as medidas de dor pós-operatória e e os valores no grupo com música 

de relaxamento 

 

* Significância estatística ao nível de .05; 

** Significância estatística ao nível de .001 

 

 A dor pós-operatória apresenta correlações estatisticamente significativas positiva 

fraca com o valor existencial (rs = .25, p = .034) e religioso (rs = .28, p = .022). Uma 

maior importância atribuída aos valores existencial e religioso está associada a uma maior 

dor pós-operatória. 

 A tensão arterial revelou correlações estatisticamente significativas negativas e 

moderadas com o valor noético (rs = -.31, p = .012), existencial (rs = -.36, p = .004) e 

intelectual (rs = -.40, p = .001). Maior grau de importância atribuído a estes valores 

encontra-se associado a uma menor tensão arterial. 

 A frequência cardíaca e o número de tomas de medicamentos no pós-operatório 

não apresentam correlações estatisticamente significativas com nenhum dos valores. 

 

9.9.4. Grupo sem Música 

 Considerando agora o grupo que não ouviu música, apresentam aderência à 

distribuição normal as medidas da média da frequência cardíaca (D(67) = .084, p > .200), 

média da tensão arterial (D(67) = .075, p > .200) e número de tomas de medicamentos no 

Variáveis 
Dor  

r (p) 

Freq. Cardíaca  

r (p) 

Tensão arterial 

r (p) 

Nr. tomas  

r (p) 

Valor afectivo .085 

(.273) 

.010 

(.471) 

-.168 

(.115) 

.026 

(.427) 

Valor existencial .253* 

(.034) 

-.026 

(.427) 

-.364** 

(.004) 

.077 

(.293) 

Valor noético .204 

(.071) 

-.060 

(.336) 

-.308* 

(.012) 

.082 

(.280) 

Valor religioso .278* 

(.022) 

-.178 

(.101) 

-.243* 

(.040) 

.002 

(.494) 

Valor intelectual .067 

(.318) 

-.003 

(.492) 

-.403** 

(.001) 

-.002 

(.494) 

Valor interpessoal -.113 

(.210) 

.000 

(.500) 

.043 

(.379) 

.135 

(.168) 

Valor hedonismo .045 

(.375) 

-.132 

(.174) 

-.157 

(.130) 

-.215 

(.061) 
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pós-operatório (D(67) = .091, p > .200). Não apresentam distribuição normal a dor média 

no pós-operatório (D(67) = .147, p = .001), e os valores afectivo (D(67) = .317, p < .001), 

existencial (D(67) = .154, p < .001), noético (D(67) = .201, p < .001), religioso (D(67) = 

.119, p = .020), intelectual (D(67) = .118, p = .021), interpessoal (D(67) = .196, p < .001) 

e hedonismo (D(67) = .120, p = .019). 

 Não temos garantidos os pressupostos para a utilização de testes paramétricos, 

dado que não podemos assegurar a normalidade dos grupos a comparar. Efectuámos 

correlações de Spearman entre as variáveis. Optámos em todos os casos por testes de 1 

extremidade, indicando uma associação em que determinados valores possa promover 

diferentes percepções nos níveis de dor pós-operatória. Apresentamos os resultados na 

Tabela 26, destacando os valores estatisticamente significativos a negrito: 

Tabela 26 

Correlações entre as medidas de dor pós-operatória e e os valores no grupo sem música 

 

* Significância estatística ao nível de .05; 

** Significância estatística ao nível de .001 

 

 

 A dor pós-operatória apresenta correlações estatisticamente significativas 

negativas e fracas com os valores religioso (rs = -.23, p = .032), e interpessoal (rs = -.26, 

p = .015) e negativa e moderada como valor intelectual (rs = -.41, p < .001). Quanto maior 

importância é dada a estes valores, menor dor é percebida. 

 A frequência cardíaca apresenta correlações com significância estatística positivas 

e fracas com os valores existencial (rs = .21, p = .040), religioso (rs = .27, p = .012) e 

interpessoal (rs = .24, p = .024). Quanto maior importância é dada a estes valores, mais 

elevada se apresenta a frequência cardíaca. 

Variáveis 
Dor  

r (p) 

Freq. Cardíaca  

r (p) 

Tensão arterial 

r (p) 

Nr. tomas  

r (p) 

Valor afectivo -.112 

(.181) 

.195 

(.055) 

-.147 

(.116) 

-.051 

(.341) 

Valor existencial -.026 

(.417) 

.214* 

(.040) 

-.221* 

(.035) 

.138 

(.132) 

Valor noético -.050 

(.343) 

.114 

(.177) 

-.226* 

(.032) 

-.009 

(.471) 

Valor religioso -.226* 

(.032) 

.274* 

(.012) 

-.064 

(.303) 

.073 

(.278) 

Valor intelectual -.406** 

(.000) 

.048 

(.350) 

.014 

(.453) 

-.037 

(.384) 

Valor interpessoal -.264* 

(.015) 

.240* 

(.024) 

.069 

(.287) 

.003 

(.489) 

Valor hedonismo -.142 

(.124) 

.158 

(.099) 

.189 

(.061) 

.188 

(.064) 
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 A tensão arterial revela correlações estatisticamente significativas negativas e 

fracas com o valor existencial (rs = -.22, p = .035) e noético (rs = -.23, p = .032). Quanto 

maior importância é dada a estes valores, mais baixa se apresenta a tensão arterial. 

 O número de tomas de medicamentos no pós-operatório não apresenta correlações 

estatisticamente significativas com os valores considerados. 
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Capítulo X: Discussão 

 

Neste capítulo apresenta-se a discussão de cada uma das hipóteses de investigação 

expostas anteriormente, em consonância com o enquadramento teórico e com base nos 

resultados estatísticos descritos no capítulo anterior para cada uma das mesmas hipóteses.  

 

10.1. Discussão da Hipótese 1: A audição de música diminui a intensidade da dor 

pós-operatória. 

Pretendíamos averiguar se existem diferenças nas várias medidas de dor pós-

operatória entre os pacientes que ouviram música, fosse ela da sua preferência ou 

relaxante, e os que não ouviram qualquer música. Notámos que a média de dor do grupo 

que ouviu música (M = 1.27, DP = 1,43) é inferior ao grupo que não ouviu (M = 1.58, 

DP = 1.66), embora não estatisticamente significativa. O mesmo se passa quando 

considerada a “dor holística”. Este resultado está de acordo com a maioria dos estudos 

por nós consultados (MacDonald, 2013; Dunn, 2004), em que a audição de música no 

período pós-operatório se acompanha de uma redução dos níveis de dor, embora de forma 

estatisticamente não significativa. De facto são poucos os estudos em que a música 

provoca um efeito analgésico inequívoco (Engwall et al., 2009). 

No nosso estudo, também quando avaliado o diferencial de dor inicial e final, 

verificámos valores médios de variação semelhantes (grupo que ouviu música com valor 

médio de .18 (DP = 2.19) e grupo que não ouviu música com valor médio de .03 (DP = 

2.36); no entanto a variabilidade foi bastante menor no primeiro grupo, sugerindo que a 

música impediu variações dos níveis de dor percebida, quer no sentido do aumento, quer 

no da diminuição, parecendo funcionar como um agente “estabilizador da dor”. 

No que toca à tensão arterial, não se registou um efeito hipotensor da música. Os 

doentes que ouviram música não tomaram menos analgésicos. No entanto, o grupo que 

escutou música apresentou uma média de frequência cardíaca inferior (M = 73.70, DP = 

11.08) ao grupo que não escutou música (M = 77.20, DP = 10.32); na diferença na 

frequência cardíaca durante o pós-operatório, o teste Mann-Whitney reporta diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos. Estes resultados indicam um efeito 

analgésico da música na dor pós-operatória, se considerarmos os dados do enquadramento 

teórico que nos apontam para que, de entre os parâmetros fisiológicos por nós utilizados, 

seja a frequência cardíaca o melhor índice fisiológico da dor sub-aguda das 48 horas do 

pós-operatório (Alcaravela, 2014).  
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Na análise dos resultados entre o grupo com música versus sem música, 

relativamente ao género, verificou-se que os homens que ouviram música apresentam 

uma média de frequência cardíaca mais baixa (M = 69.99, DP = 10.16), quando 

comparados com os que não ouviram música (M = 76.85, DP = 10.87), sendo esta 

diferença estatisticamente significativa. Conforme já tínhamos assinalado aquando da 

descrição da frequência cardíaca como instrumento de medida, Tousignant-Laflamme, 

Rainville e Marchand (2005) chamaram a atenção para uma relação entre dor e frequência 

cardíaca positiva nos homens mas não nas mulheres, o que revelaria a necessidade de 

uma diferente avaliação da dor nos dois géneros e tornando necessário um melhor 

conhecimento dos mecanismos da dor e da frequência cardíaca nos dois géneros. Não 

deixa pois de ser interessante esta diferença por nós verificada no nosso estudo que 

confirma os referidos dados da literatura. 

Na análise por faixas etárias, verificou-se que no grupo de participantes com idade 

entre os 16 e os 30 anos, não se registaram diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos com e sem música. Verificou-se mesmo um resultado negativo em relação à 

toma de analgésicos, sendo que se verificou uma maior toma de analgésicos no grupo a 

quem foi disponibilizada música (M = 8.30, DP = 3.34), quando comparado com o grupo 

que não teve música disponível durante o pós-operatório (M = 3.33, DP = .58), sendo esta 

diferença estatisticamente significativa. Estes dados inesperados poderão ter a ver com o 

baixo limiar à dor dos jovens referida por alguns autores (Bellville, Forrest, Miller & 

Brown, 1971; Helme & Gibson, 2001). Outra explicação para o consumo de fármacos 

analgésicos ter sido maior no grupo que ouviu música, poderá ser a de que os indivíduos 

jovens ao sentirem que estavam a ser avaliados, poderão ter hipervalorizado as suas dores 

mais do que os mais velhos, pela eventual existência de diferentes processos cognitivos 

e/ou emocionais. 

 Nos participantes entre os 31 e 45 anos e no grupo entre os 46 e 60 anos não houve 

resultados significativamente diferentes.  

 Nos participantes com idade superior a 60 anos, e relativamente à medida de dor 

holística, esta é menor no grupo que ouviu música (M = 37.62, DP = 9.33) face ao grupo 

sem música (M = 43.18, DP = 11.40) A diferença de dor holística entre estes grupos é 

estatisticamente significativa, U = 220.50, p = .017. Esta diferença está de acordo com os 

estudos, como o de Helme e Gibson (2001) que indicam que os idosos têm uma maior 

tolerância à dor, e por essa razão a música pode ter tido maior facilidade no seu efeito 

analgésico.  
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 Este resultado é especialmente interessante uma vez que, recordamos, a variável 

“dor holística”, por nós criada, surge como resultante das duas medidas mais fiáveis de 

avaliação da dor de entre as escolhidas neste estudo: a escala numérica de dor (Da Silva 

& Ribeiro-Filho, 2011); e a frequência cardíaca (Jesus, 2011; Moltner et al., 1990; 

Alcaravela, 2014).  

Na análise por nível de escolaridade, verificou-se que nos participantes com 

escolaridade até ao 9º ano, a frequência cardíaca média é inferior no grupo que ouviu 

música (M = 71.98, DP = 10.81), do que no que não ouviu (M = 78.34, DP = 9.53), sendo 

esta diferença da frequência cardíaca média estatisticamente significativa. Constatou-se 

igualmente o mesmo resultado em relação à variável “dor holística”, embora de forma 

marginalmente significativa. Quanto aos participantes com escolaridade acima do 9º ano, 

as diferenças encontradas não apresentaram significância estatística. 

Estes resultados parecem estar de acordo com os dados da literatura, que 

assinalam que os níveis de escolaridade e sócio-cultural estão associados a uma menor 

importância da dor do pós-operatório (Leal, Ribeiro, Oliveira & Roquette, 2005; Moser, 

Hilgemberg, Machado & Moser (2008).  

Nos residentes em meio rural a frequência cardíaca média foi inferior no grupo 

que escutou música quando comparado com os que não ouviram música (M = 77.91, DP 

= 10.69), de uma forma estatisticamente significativa. Se for verdade que os residentes 

em meio rural são menos letrados que os do meio urbano, facto que não avaliámos, estes 

achados podem corroborar o que foi dito anteriormente em relação ao nível de 

esclolaridade, visto que os participantes do meio urbano não apresentaram diferenças com 

significado estatístico nas variáveis testadas. 

 

10.2. Discussão da Hipótese 2: A audição de música “relaxante” diminui a 

intensidade da dor pós-operatória.  

Relativamente a esta hipótese, encontrámos diferenças estatisticamente 

significativas entre o grupo que escutou música relaxante e o grupo que não ouviu música, 

em termos de média de frequência cardíaca, sendo esta mais baixa no grupo que ouviu. 

Este resultado seria esperado, tendo em conta que as faixas que utilizámos. A lista de 

faixas que retirámos do estudo-piloto da Mindlab® desencadearam no estudo original uma 

redução da frequência cardíaca, e seria de esperar que obtivéssemos o mesmo resultado. 

As restantes faixas utilizadas, da autoria do Maestro Rijo (2012) foram segundo o autor, 

compostas segundo as normas habituais da chamada “música relaxante”. Contudo, não 
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encontrámos diferenças com significado estatístico entre os que ouviram música relaxante 

e os que não ouviram, no que toca aos outros parâmetros da dor. 

 Ao contrário das mulheres, nos homens foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas na média da frequência cardíaca, que é mais baixa no grupo 

que escutou música relaxante do que no grupo sem música. Tal como na discussão 

análoga, em relação ao grupo com e grupo sem música, parece verificar-se uma resposta 

da frequência cardíaca diferente entre os dois géneros (Tousignant-Laflamme, Rainville 

& Marchand, 2005).  

 Na análise segundo escalões etários, na faixa etária entre os 16 e os 30 anos, o 

número de tomas de medicamentos é bastante mais elevado no grupo que ouviu música 

relaxante, quando comparado com o grupo que não ouviu música. Este resultado é 

análogo ao encontrado para este escalão etário aquando da comparação com e sem 

música, e as possíveis explicações serão semelhantes.  

Na análise por escalões etários, verificou-se que nos participantes com mais de 60 

anos a frequência cardíaca foi mais baixa no grupo que ouviu música relaxante do que no 

outro grupo. O mesmo aconteceu nos participantes com menos do que o 9º ano.  

Na análise por meio habitacional, verificou-se que, quer nos habitantes em meio 

rural, não houve diferença significativa nos vários parâmetros da dor, mas curiosamente, 

nos residentes no meio urbano, verificou-se uma diferença marginalmente significativa 

entre os que ouviram música relaxante (M=1.00, DP=1.09) e os que não ouviram 

(M=1.64, DP=1.35), com U=189.00 e p=.055, em relação à dor média autoavaliada. Não 

deixa de ser curioso que os residentes num meio de maior stresse respondam mais 

favoravelmente à música “relaxante” em relação aos que vivem já num meio rural, 

supostamente já mais “relaxante” per si. 

 A música relaxante escolhida para o nosso estudo teve, pois, um apenas moderado 

efeito analgésico, pois teve repercussão apenas ao nível da frequência cardíaca, e apenas 

nalgumas subpopulações, sendo no entanto de assinalar um efeito mais marcado no 

género masculino, nos mais idosos, nos menos instruídos e nos residentes no meio urbano.  

 

10.3. Discussão da Hipótese 3: A audição de música da preferência individual 

diminui a intensidade da dor pós-operatória. 

Os valores médios de dor autoavaliada são diferentes entre o grupo que ouviu 

música da sua preferência (M=1.17, DP=1.26) em relação aos doentes que não ouviram 

música (M=1.47, DP=1.40), sendo menores no primeiro grupo; esta diferença não é, no 
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entanto, estatisticamente significativa. No entanto, também na dor holística o grupo que 

ouviu música da sua preferência apresentou valores inferiores, face ao grupo sem música, 

de forma estatisticamente significativa, resultado que para nós se reveste de grande 

importância, pois vem confirmar a hipótese colocada de que a música de preferência tem 

de facto um efeito analgésico significativo. Lembremo-nos que, como já referido 

anteriormente, o parâmetro “dor holística” resulta da combinação dos parâmetros da dor 

mais fiáveis, de entre os escolhidos para este estudo: a escala numérica de dor (Da Silva 

& Ribeiro-Filho, 2011); e a frequência cardíaca (Jesus, 2011; Moltner et al., 1990; 

Alcaravela, 2014).  

Os nossos resultados, no que toca ao efeito da música da preferência, estão de 

acordo com a literatura que consultámos que destaca a preferência musical pela música 

que se ouve como factor determinante do seu efeito analgésico (Leitão, 2012; Knox et al., 

2011; Le Roux, 2008; Roy et al., 2008; Lemont & Greasley, 2009; Guétin & Touchon, 

2012).  

À semelhança dos resultados encontrados para a música relaxante, discutidos no 

ponto anterior, também no caso da música da preferência o grupo que escutou música de 

sua preferência apresentou uma frequência cardíaca mais baixa do que o grupo de não 

escutou música, sendo esta diferença estatisticamente significativa.  

 Quando consideradas apenas as mulheres, não encontrámos diferenças 

estatisticamente significativas nas outras dimensões da dor, mas o mesmo não ocorreu no 

caso dos homens, para quem se verificam diferenças estatisticamente significativas em 

várias variáveis. No grupo dos homens verificaram-se mesmo resultados positivos em 

termos de diferencial de dor, negativo no caso do grupo de preferência, indicando 

evoluções diferentes na dor pós-operatória, com significância estatística, sendo 

decrescente no primeiro caso, e crescente no segundo. Resultados com significância 

estatística foram observados nos homens, não só no diferencial da dor, mas também na 

frequência cardíaca e na dor holística.  

Nos homens o efeito analgésico da música da preferência foi assim evidente, tendo 

sido a tensão arterial o único parâmetro vital que não respondeu à música da preferência. 

De notar que, nos homens, apesar de os valores de dor média não terem sido 

significativamente diferentes entre os grupos com (M=0.99; DP=1.12) e sem música 

(M=1.54, DP=1,43) da preferência, há em termos absolutos uma diferença de dor média, 

inferior no grupo com música. Mais uma vez recordamos a necessidade de um melhor 

conhecimento das diferenças dos mecanismos nociceptivos entre os dois géneros. 
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 Um resultado inesperado foi o encontrado na faixa etária entre os 16 e os 30 anos, 

em termos de número de tomas de medicamentos, mais elevados no grupo de preferência 

do que no grupo sem música. Já se tinha observado o mesmo fenómeno nos doentes deste 

escalão etário quando se comparou doentes com música versus sem música.   

 No grupo de participantes com mais de 60 anos existem diferenças 

estatisticamente significativas em termos de frequência cardíaca e de dor holística, sendo 

ambas as medidas mais baixas no grupo que ouviu música da preferência, do que no grupo 

que não ouviu música, o que indica um claro efeito analgésico da música da preferência 

neste escalão etário. O mesmo se passa nos participantes com menos do que o 9º ano, não 

se verificando nos pacientes com mais do que o 9º ano. 

Também nos habitantes de meio rural encontramos diferenças estatisticamente 

significativas a nível de diferencial de dor, frequência cardíaca e dor holística. Todos os 

valores médios indicam uma descida do nível de dor pós-operatória no grupo que ouviu 

música da preferência. Não se tendo verificaram diferenças estatisticamente significativas 

nas variáveis consideradas nos habitantes de meio urbano. Interrogamo-nos da razão 

destas diferenças entre o meio rural e o meio urbano, mas a literatura diz-nos que a dor é 

também um fenómeno social (Gomes, 2008; Hanson & Gerber, 1990) e também a música 

é um fenómeno social (Marques, 2006; Martins & Lopes, 2001; Lamont & Greasley, 

2009) que se podem cruzar nesta dicotomia entre a ruralidade e urbanidade.  

 

10.4. Discussão da Hipótese 4: A audição da música preferencial do sujeito diminui 

o nível de dor no período pós-operatório de forma mais acentuada do que a chamada 

“música relaxante”. 

Iremos de seguida discutir os resultados que comparam a variação dos índices de 

dor entre o grupo que ouviu música da sua preferência e o grupo que ouviu música de 

relaxamento.  

Assim, quando comparamos a média da dor apercebida, existe uma vantagem 

ligeira da música da preferência (M=1.17, DP=1.26) em confronto com a música 

relaxante (M=1.36, DP=1.60) embora não estatisticamente significativa.  

 Por outro lado, quando comparamos o grupo que ouviu música da sua preferência, 

com o grupo que ouviu música relaxante, obtivemos diferenças estatisticamente 

significativas na variável diferencial de dor, sendo que esta foi negativa no grupo que 

ouviu música da sua preferência e positiva no grupo que ouviu música relaxante, o que 
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significa que teve uma descida no primeiro grupo, e uma subida no segundo. O mesmo 

se repete quando apenas considerados os homens.  

Conclui-se pois que, quer no conjunto da globalidade dos doentes, quer 

considerando apenas os doentes do género masculino, a audição da música da preferência  

acompanhou-se de uma descida dos scores da dor autoavaliada, enquanto que nos doentes 

que ouviram música relaxante verificou-se uma subida, embora pequena (M= -0.84, 

DP=2.07).  

Em muitos doentes a primeira avaliação do pós-operatório ainda decorreu sob o 

efeito da sedo-analgesia, acarretando níveis baixos de dor autoavaliada, passando-se o 

inverso após as 48 horas apos a clearance daquele efeito, em que o doente já estava mais 

desperto para os estímulos nociceptivos. Daí em muitos casos o diferencial ser positivo, 

isto é, dor final superior à inicial. Por isso acreditamos que este resultado confere uma 

dupla vantagem da música de preferência em relação à relaxante. Para além do diferencial 

ser menor no caso da música de preferência ser menos, ainda conseguiu ser negativo.  

Quanto às tomas de medicamentos, estas foram em menor número no grupo da 

preferência (M = 8.41, DP = 4.18), e maior no grupo de música relaxante (M = 11.09, DP 

= 4.35), sendo esta diferença estatisticamente significativa, o que confere uma clara 

vantagem da música da preferência sobre a música relaxante. 

Se considerarmos a dor “holística” (recordamos uma vez, resulta da conjugação 

entre a dor autoavaliada e a frequência cardíaca) ela está de acordo com os resultados da 

dor diferencial e as tomas de analgésicos, isto é, ela foi menor no grupo da música da 

preferência (M = 33.85, DP = 10.13) do que no grupo de música relaxante (M = 41.09, 

DP = 10.97), constituindo esta uma diferença estatisticamente significativa.  

O mesmo resultado se conseguiu considerando apenas o género masculino, o que 

quer dizer que nos homens que ouviram música preferida se obtiveram níveis de dor 

holística inferior àqueles que ouviram música relaxante, de forma estatisticamente 

significativa. Não obtivemos diferenças estatisticamente significativas para os níveis de 

dor holística quando considerámos apenas os participantes do género feminino, nem para 

cada uma das diferentes faixas etárias.  

A vantagem comparativa da música da preferência em relação à relaxante no 

efeito analgésico registou-se também nos participantes menos instruídos, isto é, com 

menos do 9º ano, tendo sido o diferencial de dor negativo no grupo da preferência (M = -

0.28, DP = 2.18) e positivo no grupo de música relaxante (M = 0.61, DP = 2.05). 
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Curiosamente foi nesta comparação entre a música de preferência versus relaxante 

que se registou o primeiro resultado com tradução na tensão arterial: nos participantes 

com mais de 9 anos de escolaridade a variável tensão arterial foi menor no grupo que 

ouviu música da preferência do que no grupo de relaxamento sendo esta diferença 

estatisticamente significativa.  

Não conseguimos perceber o porquê destes dois últimos resultados, mas não deixa 

de ser interessante a assimetria seguinte: na comparação entre os efeitos da música 

preferida versus relaxante, verifica-se que nos menos instruídos a variável que desce é a 

frequência cardíaca, enquanto nos mais instruídos a variável que desce é a tensão arterial. 

Se pudéssemos levar a extrapolação destes dados ao extremo ou ao ridículo, então o 

cardiologista deveria prescrever música da preferência ao analfabeto taquicárdico e ao 

letrado hipertenso. 

Também quando considerado o meio habitacional, nos rurais o diferencial da dor 

foi negativo no grupo da música de preferência e positivo no grupo de música relaxante, 

indicando que a dor decresceu no primeiro grupo durante o período considerado, e cresceu 

no outro grupo.  

Também no grupo dos habitantes em meio rural, a dor holística foi menor no grupo 

da música de preferência (M = 34.81, DP = 11.38) do que no grupo de música relaxante 

(M = 43.11, DP = 11.53), sendo esta diferença estatisticamente significativa.  

Estes resultados estão em consonância com o achado que tínhamos encontrado 

atrás, de que a música relaxante foi mais analgésica nos urbanos do que nos rurais, quando 

comparámos música relaxante versus sem música. Parece pois que a música da 

preferência é tendencialmente mais analgésica nos rurais e a relaxante nos urbanos. 

Extrapolando mais uma vez ao extremo, poderia aliviar-se a dor do aldeão com música 

da sua preferência e a do habitante da grande urbe com música relaxante. Subsequentes 

estudos no âmbito da psicologia e da sociologia da dor e da música poderão responder o 

porquê destes achados. 

Nos habitantes de meio urbano, o número de tomas foi mais baixo no grupo da 

música de preferência quando comparado com o grupo de música relaxante, entrando um 

pouco em contradição com os resultados anteriores. 

Parece pois claro o maior efeito analgésico da música da preferência em relação à 

relaxante. Ela demonstrou ser mais analgésica do que a música relaxante, qualquer que 

fosse o índice de dor considerado de entre o diferencial de dor final e inicial, frequência 

cardíaca, tensão arterial e consumo de fármacos analgésicos, sendo isto válido para a 
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globalidade dos grupos experimentais ou subgrupos (exemplo do subgrupo “meio rural”), 

perdendo assim vantagem para a música relaxante apenas nos residentes em meio urbano 

ou nas mulheres. Os nossos resultados estão pois de acordo com os autores que destacam 

a música de preferência individual como sendo a mais analgésica (Leitão, 2012; Knox et 

al., 2011; Le Roux, 2008; Roy et al., 2008; Lemont & Greasley, 2009; Guétin & Touchon, 

2012). 

 

10.5. Discussão da Hipótese 5: Os níveis de dor do pós-operatório dependem dos 

níveis de dor e incapacidade do pré-operatório. 

Para testar esta hipótese, efectuámos correlações entre as medidas de Intensidade 

e de Interferência da dor pré operatória, as duas dimensões aferidas pelo Inventário 

Resumido da Dor (I.R.D.) e quatro dos indicadores de dor pós-operatória, que foram a 

média de dor, a média da frequência cardíaca, a média da tensão arterial, e o número de 

tomas de medicamentos analgésicos. 

 

10.5.1. Amostra Total 

Os resultados observados indicam-nos que a Intensidade de dor pré operatória não 

é um factor associado à dor pós-operatória, mas que a Interferência provocada pela dor 

pré operatória está fraca mas significativamente associada à dor, à frequência cardíaca e 

às tomas de medicamentos, sendo que valores mais altos de Interferência provocada pela 

dor pré operatória estão associados a valores mais altos de dor, frequência cardíaca e 

tomas de medicamentos.  

Parece pois poder concluir-se que a intensidade da dor no pré-operatório não é um 

bom predictor de dor pós-operatória, mas sim o é o nível de interferência funcional da 

dor com as actividades gerais, humor, mobilidade, trabalho, relações pessoais, sono e 

prazer de viver. Não deixa de ser interessante o facto de que não são os níveis de dor pré-

operatoria que determinam o nível dor que se vai sentir no pós-operatório, mas a sua 

repercussão funcional, o que parece reforçar que a dor mais do que uma simples variável 

é um fenómeno multidimensional nas suas consequências funcionais. Esta constatação 

remete-nos para Coniam e Diamond (2001) que afirmaram que a dor é uma experiência 

não só sensorial, mas é sobretudo consequência dos mecanismos da sua percepção e da 

sua interpretação cerebral, o que vai por sua vez condicionar todo um comportamento. 

Recordemos Valentim (2008) que afirmava que a percepção dolorosa é um processo de 

integração de factores físicos, ou se quisermos biológicos, com as características 
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psicológicas individuais, genéticas, cognitivas, culturais, religiosas, etc…Também 

Fillingim (2010) assinalou que é muitas vezes evidente uma diferença na severidade e no 

impacto da dor na vida das pessoas, em doentes com situações clinicas aparentemente 

semelhantes. 

Outra ilação que parece poder tirar-se destes resultados é que o nível de 

interferência da dor na actividade geral, trabalho, relações pessoais, humor, mobilidade, 

sono e prazer de viver, dado pela dimensão “interferência” do I.R.D. poderá ser uma 

medida útil do risco de um individuo desenvolver níveis elevados de dor pós-operatória, 

que poderá ficar “sinalizado” como indivíduo em risco de ter níveis elevados de dor no 

pós-operatório.  

Essa sinalização poderá conduzir a uma monitorização apertada dos níveis de dor 

e alterações psicofisiológicas no pós-operatório de forma a um diagnóstico e tratamento 

precoce da dor pós-operatória, o que está de acordo com o conceito de preemptive 

analgesia ou analgesia por preempção que surgiu em 1988, referido por Valentim (2008) 

que prevê a possibilidade de prevenir a dor cirúrgica antes do seu aparecimento, conforme 

explicámos no subcapítulo da dor pós-operatória. 

Para uma atitude preventiva em relação à dor pós-operatória é preciso conhecer 

os factores de risco. Lembramos o estudo de Leal e Ribeiro (2004) que identificou os 

factores psicossociais que influenciam a dor pós-operatória numa amostra de 93 doentes 

submetidos a cirurgia cardíaca. Os resultados mostraram que são factores de risco de dor 

pós-operatória as baixas expectativas de dor, o fraco apoio, a baixa auto-eficácia, e a fraca 

percepção de saúde geral. Com o nosso estudo propomos com humildade o 

estabelecimento de mais um factor de risco psicossocial para a dor pós-operatória: a 

dimensão “interferência” do I.R.D elevada, por outras palavras uma interferência elevada 

da dor com as actividades gerais, humor, mobilidade, trabalho, relações pessoais, sono e 

prazer de viver. 

  

10.5.2. Grupo sem música 

Os resultados indicam-nos que, no grupo sem música, a Intensidade de dor pré 

operatória é um factor associado à média da frequência cardíaca, e ao número de tomas 

de analgésicos, e que a Interferência provocada pela dor pré operatória está 

significativamente associada à dor e às tomas de medicamentos. Respectivamente, 

valores mais altos de Intensidade de dor pré operatória estão associados a valores mais 

altos de frequência cardíaca e tomas de medicamentos, e valores mais altos de 
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Interferência da dor pré operatória estão associados a valores mais altos de dor e tomas 

de medicamentos. Estes dados não nos permitem fazer ilações com significado útil para 

a nossa questão de investigação. 

 

10.5.3. Grupo da música da Preferência 

Os resultados indicaram que a Intensidade de dor pré operatória não foi um factor 

associado à intensidade da dor pós operatória nos doentes que ouviram música preferida, 

mas que a Interferência provocada pela dor pré operatória está significativamente 

associada à frequência cardíaca, numa associação de força média e sentido positivo, sendo 

que valores mais altos de Intensidade de dor pré operatória estão associados a valores 

mais altos de frequência cardíaca no pós-operatório.  

Concretizando, de entre os doentes que ouviram música preferida, se os que 

beneficiaram mais de ouvir essa música foram os que apresentavam no pré-operatório 

níveis de Interferência provocada pela dor mais elevados, esse benefício traduziu-se 

provavelmente sobretudo na redução da frequência cardíaca.  

 

10.5.4. Grupo da Música Relaxante 

Os nossos resultados indicaram-nos que no grupo que ouviu música relaxante 

tanto a Intensidade como a Interferência da dor pré operatória foram factores associados 

à dor pós operatória, de força média e positiva, sendo que valores mais altos de 

Intensidade e de Interferência de dor pré operatória estiveram associados a valores mais 

altos de dor pós operatória.  

Por outras palavras, de entre os doentes que ouviram música relaxante, se os que 

beneficiaram do efeito analgésico foram os que tinham valores prévios de dor e 

interferência mais elevados, esse efeito repercutiu-se sobretudo nos valores de dor pós-

operatória. 

 

10.6. Discussão da Hipótese 6: Os níveis de dor do pós-operatório dependem da 

preferência musical individual. 

  

10.6.1. Amostra Global 

 Os resultados estatisticamente significativos que obtivémos indicam que a dor pós 

operatória apresenta uma correlação positiva e fraca com os estilos de música Africana, 

Alternativa, Brasileira, Jazz e Latina. Assim, quanto maior é a preferência por estes 
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géneros musicais, maior parece ser a dor sentida no pós-operatório. Não conseguimos 

facilmente interpretar estes resultados com base na literatura consultada, que não 

relaciona por norma a preferência musical individual e a percepção da dor pós-operatória. 

No entanto, Mailis-Gagnon (2010) refere que a cultura e a etnicidade afectam a percepção 

e a expressão da dor, como o atesta estudos feitos com gémeos. Segundo aqueles autores, 

numerosos exemplos demonstraram como os factores culturais e étnicos afectam o 

processo da dor, quer ao nível experimental, quer clínico.  

Estudos feitos nos E.U.A. apontaram para que os indivíduos de culturas latinas 

sejam mais reactivos à dor, reactividade essa que se pode no entanto modificar pelo 

processo de aculturação. Este facto parece estar de acordo com a nossa observação de que 

a preferência pelos estilos associados ao espaço étnico-cultural latino-americano como o 

estilo de música Africana, Brasileira, e Latina se associa a uma dor pós-operatória mais 

intensa. 

A frequência cardíaca demonstra neste grupo uma correlação estatisticamente 

significativa, positiva e fraca com a preferência de Ópera e negativa e fraca com o estilo 

Pimba. Assim, os maiores apreciadores de Ópera apresentavam frequências cardíacas 

altas, e os amantes de música Pimba, as frequências cardíacas mais baixas.  

Estes achados aparentemente paradoxais poderão ter uma explicação 

fisiopatológica: é possível que quem curse habitualmente com frequências cardíacas altas 

procure um estilo musical com ritmos lentos, como a Música de Ópera; de forma inversa, 

quem vive habitualmente com frequências baixas procura um estilo de música com ritmos 

rápidos, como é a música Pimba; parece, pois, que a preferência musical tem uma função 

homeostática, sendo uma forma inconsciente do organismo procurar uma compensação 

fisiológica para uma frequência cardíaca excessivamente elevada ou baixa. É a 

musicoterapia “involuntária” no seu esplendor, é a música a exercer o seu papel 

bioprotector da espécie humana, que a criou. Propomos o termo de “Homeostasia 

musical” para estes mecanismos. 

Verificámos também que se passou um fenómeno semelhante com a tensão 

arterial média observada no pós-operatório. A tensão arterial média apresentou correlação 

estatisticamente significativa fraca e positiva com o Fado e o Folclore/Tradicional, e fraca 

e negativa com a Dança/Electrónica e a Latina. Por outras palavras, os maiores amantes 

de Fado e Folclore apresentavam as tensões arteriais mais elevadas, e os amantes de 

Dança/Electrónica e Latina as mais baixas.  



 

219 
 

Mais uma vez parece haver um mecanismo de “Homeostasia musical”: verificou-

se uma correlação entre valores de tensão arterial mais baixos e a preferência por estilos 

“enérgicos” e “rápidos”, potencialmente simpáticotónicos e por isso passíveis de fazer 

subir a tensão arterial, a música de Dança/electrónica e a Latina. Ao invés, o Fado e a 

Música Folclórica/Tradicional que de uma forma geral se associam a ritmos lentos e 

pouco enérgicos são preferidos por pessoas com regimes mais hipertensos.  

 As tomas de medicamentos apresentaram uma correlação estatisticamente 

significativa fraca e negativa com o estilo Rap/ Hip Hop, o que se torna difícil de 

justificar, pois sendo um estilo preferido maioritariamente por jovens, foi na faixa etária 

dos 16-30 anos que se verificou um maior consumo de fármacos analgésicos.  

 

10.6.2. Grupo da música da Preferência 

 Os resultados estatisticamente significativos do grupo que ouviu a música da sua 

preferência indicam que a frequência cardíaca apresenta uma correlação positiva e de 

força média com o estilo de música Blues, Clássica, Jazz, Latina, Ópera, e positiva mas 

fraca com os estilos Pop, Rap/ Hip Hop e Soul/ Rythm & Blues. Assim, quanto maior é a 

preferência por estes géneros musicais, maior é frequência cardíaca dos participantes em 

período pós-operatório. 

Quanto à tensão arterial, esta revelou correlações estatisticamente significativas 

com vários géneros: positivas e fracas com os géneros o género Pimba; negativa e fraca 

com os géneros Jazz e Rock; positiva de força média com os estilos Fado e Folclore, e 

negativa e de força média com os géneros Latina, e Pop, e Soul/ Rythm & Blues. Se por 

um lado quanto mais os participantes deste grupo apreciavam os estilos Pimba, Fado e 

Folclore, maior tensão arterial em média apresentavam, por outro os maiores apreciadores 

dos estilos Jazz, Rock, Latina, Pop e Soul/ Rythm & Blues apresentavam tensões arteriais 

médias mais baixas. Não conseguimos explicar estas observações à luz da literatura ou 

dos nossos conhecimentos adquiridos. 

Quanto ao número de tomas de medicamentos, encontrámos uma correlação 

positiva e média estatisticamente significativas com a música Latina, indicando que 

quanto mais este estilo de música era preferido, mais tomas de medicamentos ocorreram. 

Mais uma vez parece haver concordância com a observação de Mailis-Gagnon (2010) de 

que estudos feitos nos E.U.A. apontaram para que os indivíduos de culturas latinas sejam 

mais reactivos à dor. 
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10.6.3. Grupo da Música Relaxante 

Os resultados estatisticamente significativos do grupo que ouviu a música 

relaxante indicam-nos que a frequência cardíaca apresenta correlações negativas com 

alguns estilos musicais: de força média com o estilo de música Brasileira e Pimba e fraca 

com o género Heavy Metal. Assim, quanto maior é a preferência por estes géneros 

musicais, menor é frequência cardíaca dos participantes em período pós-operatório. Mais 

uma vez parece estarmos em presença de um mecanismo de “homeostasia musical”, pois 

a preferência por música de ritmos acelerados e enérgica é maior em indivíduos com 

menores frequências cardíacas no pós-operatório. 

 

10.6.4. Grupo sem Música 

Os resultados estatisticamente significativos do grupo que não ouviu durante o 

período pós-operatório indicam-nos que a dor média nesse período apresenta correlações 

positivas e fracas com alguns estilos musicais: a música Brasileira, a Étnica, o Jazz, a 

Latina e a Romântica Ligeira Portuguesa. Assim, quanto maior é a preferência por estes 

géneros musicais, maior a dor média sentida em período pós-operatório. Mais uma vez 

surge a “latinidade” associada a maior dor pós-operatória.  

 Relativamente à tensão arterial média no período pós-operatório, revelou 

correlação estatisticamente significativa, positiva e fraca com o estilo Blues. Portanto, 

quanto mais este estilo era apreciado, maior a tensão arterial do participante. Mais uma 

vez parece haver uma compensação, pois o Blues parece-nos um estilo potencialmente 

hipotensor. 

 As tomas de medicamentos revelaram correlações estatisticamente significativas, 

positivas e fracas com o estilo de música Ligeira Portuguesa e positiva e média com a 

Romântica Ligeira Portuguesa. Desta forma, os maiores apreciadores destes estilos 

apresentavam as maiores tomas de medicamentos em período pós-operatório. Não 

conseguimos explicar porque é que a preferência por estes estilos musicais portugueses 

“ligeiros” se acompanha de uma maior toma de analgésicos.  

 

10.7. Discussão da Hipótese 7: Os níveis de dor do pós-operatório dependem da 

aptidão musical. 

 Não conseguimos estabelecer uma correlação significativa entre os resultados do 

“Questionário Musical” (Anexo F) respeitantes à dimensão “Aptidão Musical” e os 

parâmetros da dor pós-operatória. Consideramos que a dimensão da amostra poderá ser 
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insuficiente para estabelecer correlações (apenas 8,3% dos sujeitos tocam pelo menos um 

instrumento, apenas 25,5% estudaram música, e desses mais de metade estudaram apenas 

2 anos; apenas 2 doentes estudaram música mais do que cinco anos). Pensamos que, para 

estudar a hipótese 7 com base nestes construtos, necessitaremos de uma amostra de maior 

dimensão. 

No que toca aos resultados da aptidão musical com base no teste I.M.M.A., na 

globalidade da amostra, não encontrámos também correlações significativas entre os 

parâmetros de dor testados e a aptidão tonal, rítmica ou geral do teste, na nossa amostra 

total. 

No grupo da Música da Preferência, a aptidão musical rítmica apresenta uma 

correlação negativa, fraca e estatisticamente significativa com a tensão arterial. Uma 

maior aptidão musical rítmica está assim associada a uma menor tensão arterial, no grupo 

de música da preferência. Não encontrámos mais resultados estatisticamente 

significativos neste grupo. 

Não será fácil explicar este achado, mas como já foi referido anteriormente, a 

percepção musical desencadeia respostas autonómicas, hormonais, imunológicas e 

cognitivas que determinam respostas neuronais diversas, que poderão explicar os efeitos 

fisiológicos da musicoterapia, (Koelsch & Siebel, 2005). Ora pensamos que a percepção 

musical depende, de vários factores, de entre eles a aptidão musical. Esta pode, por isso, 

afectar a percepção musical de forma a potenciar ou inibir certas respostas autonómicas 

à música, como as alterações tensionais. Recordemos Holmes (2012) que assinala que a 

neuroimagiologia cerebral confirma que existem áreas cerebrais comuns à percepção 

musical e a outras aptidões como a linguagem ou as capacidades motoras. Lembremo-

nos de um dos pais da musicoterapia, Benenzon, criador do conceito do ISO musical 

(Garcez & Monteiro, 2010; Benenzon, 1988), que considera que a música só consegue 

desencadear respostas terapêuticas se estiver de acordo com o ISO do indivíduo, que 

define como um conjunto de sons, ou de fenómenos acústicos e de movimentos internos, 

que caracterizam cada ser humano, tal como a aptidão musical, que caracteriza também 

cada ser humano.  

Poderemos então especular se a aptidão e a percepção rítmica terá zonas cerebrais 

comuns ao controlo tensional, de forma a explicar os nossos achados. Poderão desenhar-

se no futuro estudos de neuroimagiologia funcional ou neurofisiológico que investiguem 

esta hipótese. Sabemos que é o córtex auditivo secundário que permite processar os 

aspectos mais complexos da informação musical, como o ritmo (Martí i Vilalta, 2010), 
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mas a informação rítmica musical foi antes processada a níveis mais inferiores, ao nível 

do tronco cerebral - núcleos cocleares, oliva bulbar, corpo trapezóide, tubérculos 

quadrigémios - sistema límbico (amígdala) e tálamo, (Koelsch & Siebel, 2005) 

estabelecendo conexões com os centros envolvidos no controlo autonómico da tensão 

arterial como o Hipotálamo ou os núcleos do Vago ao nível do tronco cerebral.  

No grupo sem música apresentaram-se estatisticamente significativas as 

correlações entre a aptidão musical tonal e o número de tomas de medicamentos em pós-

operatório, sendo esta uma correlação negativa fraca. 

Também se encontrou neste grupo uma correlação estatisticamente significativa 

entre a aptidão musical geral e a tensão arterial, sendo esta positiva e fraca.  

No grupo de música relaxante, os resultados que obtivemos não se apresentam 

estatisticamente significativos. Não encontrámos pois correlações significativas entre os 

parâmetros de dor testados e a aptidão tonal, rítmica ou geral. 

  

10.8. Discussão da Hipótese 8: Os níveis de dor do pós-operatório dependem das 

estratégias de coping perante a dor, incluindo o coping musical. 

 Relembramos que testámos esta hipótese através de correlações entre as 

pontuações nos estilos de coping referidos na escala C.P.C.I. (Chronic Pain Coping 

Inventory), e de dois itens da mesma escala que referiam especificamente a música como 

forma de lidar com a dor (item 24 – “Ouvi música para relaxar” e item 31 – “Ouvi uma 

cassete/ CD de relaxamento para relaxar”), a que chamámos “coping musical”, e os quatro 

dos indicadores de dor pós operatória (média de dor, média da frequência cardíaca, média 

da tensão arterial, e o número de tomas de medicamentos). 

 Apresentamos uma tabela (tabela 27) que sintetiza as correlações encontradas a 

fim de facilitar a discussão dos resultados encontrados. 
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Tabela 27 

Coping e Dor – discussão dos resultados 

Tabela 27  

Correlações entre o Coping e os Índices de Dor 

Estratégias de Coping Dor média FCm TAm Medicação 

Audição de Música de 

Relaxamento. 

+T / +P / +R +P -R - 

Audição de Música 

para relaxar. 

+T / +P / +R / +S - -T / - P / -R - 

Coping de 

relaxamento. 

+T / +P / +R / +S +P -T / - P / -R - 

Coping social. -T / -P - +P -R 

Coping de ajuda. - +T / +P -T / -S - 

Coping de 

convencimento. 

- - -T / -R / -S -R 

Coping de descanso. - -R -R - 

Coping de 

persistência. 

- - - -T / -R / -S 

Coping de exercício. +T / +R / +S - -T / -P/ -S - 

Nota: + Correlação Positiva; - Correlação negativa; T Amostra total; P Grupo da música da preferência; R 

Grupo da música relaxante; S Grupo sem música; FC frequência cardíaca; TA tensão arterial 

 

Assim, de uma forma global, uma maior escolha de audição de música de 

relaxamento ou de música para relaxar para fazer face à dor, uma maior utilização do 

coping de relaxamento e de exercício estão associados a uma maior dor pós-operatória. 

Ao contrário do resultado que poderíamos eventualmente desejar, verificou-se que os dois 

items a que chamámos “coping musical” não apresentaram correlações com uma redução 

da dor. No entanto, o item “audição de música para relaxar” consegue, isoladamente, uma 

correlação positiva com uma redução de um dos parâmetros da dor utilizados, a tensão 

arterial; de facto, o mesmo não se passa com o outro item do coping musical, “audição de 

música de relaxamento”; este resultado está de acordo com os dados de outros pontos da 

nossa investigação que coloca a música de preferência em vantagem em relação à 

relaxante; no fundo, quando o paciente “ouve música para relaxar”, na maior parte das 

vezes não vai ouvir música de relaxamento, mas antes vai ouvir a música de que 

habitualmente gosta. Este resultado levado ao extremo levaria a que se recomendasse a 
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doentes hipertensos ou com regimes tensionais elevados que nas vésperas de uma 

intervenção cirúrgica programada ouvissem música da sua preferência como estratégia 

de coping… 

O coping de relaxamento e o coping de exercício também mostraram uma 

correlação com uma redução dos níveis tensionais do pós-operatório, podendo assim ser 

também recomendados a doentes hipertensos ou com regimes tensionais elevados.  

Por outro lado, como podemos verificar na tabela 27, a maior utilização do coping 

social está associado a uma dor pós-operatória inferior, na amostra total e no grupo da 

música da preferência. O coping social foi mesmo a única estratégia de coping que se 

associa a uma dor pós-operatória menor.  

Este achado é suportado pela literatura que nos diz que as influências sociais 

exercidas pelo meio social no doente e vice-versa afectam de forma determinante a forma 

de como a dor é percebida e expressada, ajudando na definição de padrões pessoais de 

expressão da dor. Ao nível social a dor coloca o indivíduo em face de padrões de punição 

e reforço, défice em certos contactos sociais e estabelecimento de relações com outros 

indivíduos (Hanson & Gerber, 1990; Gomes, 2008). Também no já referido estudo de 

Leal, Ribeiro, Oliveira e Roquette (2005), constatou-se que se o doente sente um maior 

suporte social e familiar, tem menos dor. Estes autores referem estudos que mencionam 

que doentes casados que recebem maior apoio no hospital pela parte de visitas ou 

companheiros de enfermaria, tomaram menos analgésicos e recuperaram mais depressa 

que outros com menor suporte social.  

 O número de tomas de medicamentos no pós-operatório apenas apresenta alguma 

correlação estatisticamente significativa negativa com o coping de persistência indicando 

que uma maior adesão a este estilo de coping está associado a um menor número de tomas 

de medicamentos no período pós-operatório, em três dos grupos de estudo. Alguns 

autores já tinham referido a auto-eficácia, que pensamos que se relaciona com a 

persistência, como atitude de coping face à dor como tendo correlação negativa positivas 

com a intensidade da dor (Salvetti, Pimenta, Lage, Junior, & Rocha, 2007). 

 

10.9 Discussão da Hipótese 9: Os níveis de dor do pós-operatório dependem dos 

valores do indivíduo, incluindo a música como valor. 

Os resultados do “Questionário Musical” (Anexo F), que foi considerado o 

instrumento de avaliação da dimensão “Música como valor”, dimensão que foi 

operacionalizada pelas perguntas 1, 2 e 8 desse questionário, respectivamente: “Qual a 
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importância dos seguintes factores na sua vida? (0 a 100)”, “Numa semana típica da sua 

vida, em quantos dias ouve música no decorrer das seguintes actividades?” e “Qual o 

valor que atribui à música? (1 a 5), não tiveram qualquer correlação estatisticamente 

significativa com os índices de dor.  

No entanto, verificámos que na pergunta 1, “Qual a importância dos seguintes 

factores na sua vida? (0 a 100)”, verificámos que o factor mais cotado na globalidade da 

amostra foram as Preferências Gastronómicas (M=72.42, DP=24.93), tendo ficado a 

Música em segundo lugar (M=70.51, DP=22.63). No questionário que serviu de matriz 

ao nosso questionário (ver capítulo da Metodologia, Rentfrow e Gosling, 2003) a música 

teve resultado um pouco melhor (M = 78.1, SD = 23.6), tendo ficado também na segunda 

posição, mas atrás dos Hobbies (M = 82.0, SD = 19.3). As Preferências Gastronómicas 

no estudo de Rentfrow e Gosling, 2003 ficaram em terceiro lugar. No entanto há a 

ressalvar que a média de idades nesse estudo foi de M=18.9 anos, DP=2.3, claramente 

inferior à da nossa população M=52.07 anos, DP=14.36. Pensamos que, em face dos 

resultados, a importância da música na nossa população é significativa, tendo em conta a 

idade, em relação ao estudo original. 

Na pergunta 2, “Numa semana típica da sua vida, em quantos dias ouve música 

no decorrer das seguintes actividades?”, a actividade que mais vezes se acompanhou de 

música foi “Conduzir” (M=4.40, DP=3.17) logo seguida de “Sozinho em Casa” (M=3.64, 

DP=2.61). No estudo original, de Rentfrow e Gosling (2003), as actividades que mais se 

acompanharam de música foram igualmente, em primeiro lugar “Conduzir” logo seguida 

de “Sozinho em Casa”, isto é semelhantes ao nosso estudo, apesar da diferente média de 

idades entre as duas populações. 

Na pergunta 8, “Qual o valor que atribui à música? (1 a 5), obtivemos M=4.05 e 

DP=1.04); sendo um valor elevado, consideramos que poderá estar exagerado por vários 

factores, como a simpatia dos doentes e a vontade de agradar ao investigador, para além 

da contaminação provocada pelo título da investigação, que destaca precisamente o valor 

da música. 

Como referimos nos resultados, estámos a hipótese 9 através de correlações entre 

as pontuações nas dimensões de valores referidas na escala E.V.O.N. (Escala de valores 

de Odete Nunes) afectiva, existencial, noética, religiosa, intelectual, interpessoal e 

hedonismo, e os quatro os indicadores de dor pós operatória (média de dor, média da 

frequência cardíaca, média da tensão arterial, e o número de toma de medicamentos 

analgésicos). 
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À semelhança do que fizemos na discussão anterior, presentamos uma tabela 

(tabela 28) que sintetiza as correlações significativas encontradas a fim de facilitar a 

discussão dos resultados encontrados. A terminologia utilizada destina-se a facilitar a 

discussão dos resultados. 

 

Tabela 28.  

Valores e Dor – discussão dos resultados 

Tabela 28.  

Correlações entre os Valores e os Índices de Dor 

Dimensões dos 

Valores 

Dor média FC média TA média Medicação 

Valor afectivo - - - - 

Valor existencial +R +S -R - 

Valor noético - - -T/ -R - 

Valor religioso +R/ -S +S - - 

Valor intelectual -T/ -S - -R     - 

Valor interpessoal +T/ -S +S - - 

Valor hedonísmo - - - - 

Nota: + Correlação Positiva; - Correlação negativa; T Amostra total; P Grupo da música da preferência; R 

Grupo da música relaxante; S Grupo sem música; FC frequência cardíaca; TA tensão arterial 

 

No grupo que ouviu música da sua preferência, curiosamente não encontrámos 

correlações estatisticamente significativas entre as medidas de dor pós-operatória 

consideradas e os valores em estudo. 

Uma maior importância atribuída ao valor interpessoal está associada a uma maior 

dor pós operatória. Estes resultados não estão de acordo, aparentemente, com os dados 

do coping, em que, recorde-se, o coping social foi mesmo a única estratégia de coping 

que se associou a uma dor pós-operatória menor. Poderá acontecer que os indivíduos que 

adoptam o coping social não sejam os mesmos que valorizem a o relacionamento 

interpessoal, uma vez que o coping tem a ver com “o que se tem”; o coping, recorde-se, 

tem a ver com a aplicação voluntária, dirigida e efectiva de estratégias comportamentais 

e/ou cognitivas no controlo ou gestão de circunstâncias adversas (Agualusa et al, 2007), 

enquanto os valores têm a ver com “o que não se tem mas gostaríamos de ter”, isto é os 
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valores são a representação do que o Homem anseia, os valores são a expressão de um 

acordo estabelecido para alcançar objectivos comuns (Silva, 2007). 

Por outro lado, na globalidade da amostra, verificou-se que uma maior 

importância atribuída ao valor intelectual e auto-controlo está associada a uma dor pós 

operatória inferior. Já referimos Salvetti, Pimenta, Lage, Junior, e Rocha (2007) que 

valorizam  a auto-eficácia como tendo uma correlação negativa com a intensidade da dor. 

Os mesmos autores recordam que cultura influencia também o modo como as pessoas 

vão experimentar e expressar a dor e as crenças, não só em termos étnicos mas regionais 

e sociobiográficos que afectam igualmente aspectos como a adesão e a eficiência 

terapêutica (Salvetti & Pimenta, 2007), por isso aceitamos que os valores intelectuais 

possam relacionar-se com uma diferente percepção da dor.  

Também Budó et al. (2007) afirmavam que as referências históricas, familiares, 

sociais e culturais também as religiosas desempenham um papel activo na percepção e 

sentido do sofrimento, sendo muitas delas espelhadas nos valores intelectuais. 

Considerando agora o grupo que ouviu música de relaxamento, a dor pós-

operatória apresenta correlação estatisticamente significativa positiva fraca com os 

valores existencial e religioso. Uma maior importância atribuída aos valores existencial e 

religioso está associada a uma maior dor pós operatória nos doentes que ouviram música 

relaxante. 

No grupo que não ouviu música, a dor pós-operatória apresenta correlações 

estatisticamente significativas negativas e fracas com os valores religioso, e interpessoal 

e negativa e moderada como valor intelectual. Quanto maior importância é dada a estes 

valores, menor dor é percebida. 
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Capítulo XI:Conclusão 

Pretendíamos com esta investigação averiguar se existem diferenças na dor pós-

operatória entre os doentes que ouvem música, seja ela da sua preferência ou relaxante, e 

os que não ouvem qualquer música.  

Nos resultados do nosso estudo quase-experimental, notámos que o nível de dor 

média do grupo que ouviu música não foi diferente de forma estatisticamente significativa 

em relação ao grupo que não ouviu, quando considerada apenas a autoavaliação da dor. 

No entanto essa diferença foi estatisticamente significativa quando considerada a “dor 

holística”, que resultou da combinação dos dois parâmetros considerados mais fidedignos 

da dor aguda, a dor autoavaliada e a frequência cardíaca, sendo os níveis de dor holística 

menores no grupo que ouviu música. Este resultado está de acordo com muitos dos 

estudos por nós consultados, em que a audição de música no período pós-operatório se 

acompanha de uma redução dos níveis de dor. 

No que toca à frequência cardíaca isoladamente, os resultados sugeriram um efeito 

analgésico inequívoco da música na dor pós-operatória, se considerarmos que a 

frequência cardíaca é o melhor índice fisiológico da dor pós-operatória.  

Na análise dos resultados entre o grupo com música versus sem música, 

relativamente ao género, verificou-se que os homens que ouviram música apresentam 

uma média de frequência cardíaca mais baixa quando comparados com os que não 

ouviram música, sendo esta diferença estatisticamente significativa, o que poderá estar de 

acordo com os dados da literatura que referem uma relação entre dor e frequência cardíaca 

mais forte nos homens em relação às mulheres. 

Na análise por faixas etárias, verificou-se que nos doentes com menos de 30 anos, 

houve uma maior toma de analgésicos no grupo a quem foi disponibilizada música. Este 

facto pode estar relacionado com o baixo limiar à dor dos jovens referida por alguns 

autores, ou então os jovens podem ter hipervalorizado as suas dores mais do que os mais 

velhos, por eventuais diferenças cognitivas e/ou emocionais que poderão motivar outros 

estudos a realizar. 

 Nos participantes com idade superior a 60 anos a medida de dor holística foi 

menor no grupo que ouviu música face ao grupo sem música; lemos fontes que nos 

indicam que os idosos têm uma maior tolerância à dor, e por isso especulámos se por essa 

razão a música pode ter tido uma maior facilitação do seu efeito analgésico.   
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Na análise por nível de escolaridade, verificou-se que nos participantes com 

escolaridade até ao 9º ano, a frequência cardíaca média é inferior no grupo que ouviu 

música, do que no que não ouviu, sendo esta diferença da frequência cardíaca média 

estatisticamente significativa. Constatou-se igualmente o mesmo resultado em relação à 

variável “dor holística”, embora de forma marginalmente significativa. Estes resultados 

não foram encontrados no grupo de maior escolaridade. Estes resultados parecem estar 

de acordo com os dados da literatura, que assinalam que os níveis de escolaridade e sócio-

cultural mais elevados estão associados a uma menor importância da dor do pós-

operatório, o que poderá explicar uma menor reactividade à música de uma forma global. 

 A música relaxante escolhida para o nosso estudo teve um apenas moderado efeito 

analgésico, pois teve repercussão apenas ao nível da frequência cardíaca, e apenas 

nalgumas subpopulações, sendo no entanto de assinalar um efeito mais marcado no 

género masculino, nos mais idosos, nos menos instruídos e nos residentes no meio urbano.  

Comparando o grupo que ouviu música da preferência com o grupo que não ouviu 

música, na dor holística o primeiro grupo apresentou valores inferiores, face ao grupo 

sem música, de forma estatisticamente significativa, resultado que para nós se reveste de 

grande importância, pois vem confirmar a hipótese colocada de que a música de 

preferência tem de facto um efeito analgésico significativo.  

Os nossos resultados, no que toca ao efeito da música da preferência, estão de 

acordo com a literatura que consultámos que destaca a preferência musical pela música 

que se ouve como factor determinante do seu efeito analgésico. 

 No grupo dos homens verificaram-se resultados com significância estatística, não 

só no diferencial da dor, mas também na frequência cardíaca e na dor holística; nos 

homens o efeito analgésico da música da preferência foi assim evidente, tendo sido a 

tensão arterial o único parâmetro vital que não respondeu à música da preferência. 

 Um resultado inesperado foi o encontrado na faixa etária entre os 16 e os 30 anos, 

em termos de número de tomas de medicamentos, mais elevados no grupo de preferência 

do que no grupo sem música. Já se tinha observado o mesmo fenómeno nos doentes deste 

escalão etário quando se comparou doentes com música versus sem música.   

 No grupo de participantes com mais de 60 anos os resultados que indicaram um 

claro efeito analgésico da música da preferência neste escalão etário. O mesmo se passa 

nos participantes com menos do que o 9º ano. 
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Também nos habitantes de meio rural houve uma descida do nível de dor pós- 

operatória no grupo que ouviu música da preferência. Interrogamo-nos da razão destas 

diferenças entre o meio rural e o meio urbano. 

Comparando a dor no grupo de música da preferência versus música relaxante, 

conclui-se pois que, quer no conjunto da globalidade dos doentes, quer considerando 

apenas os doentes do género masculino, a audição da música da preferência foi 

acompanhada de uma descida dos scores da dor autoavaliada, enquanto nos doentes que 

ouviram música relaxante verificou-se uma subida, embora pequena. 

Quanto às tomas de medicamentos, estas foram em menor número no grupo da 

preferência em relação ao grupo de música relaxante o que confere uma clara vantagem 

da música da preferência sobre a música relaxante. 

Se considerarmos a dor “holística” foi menor no grupo da música da preferência 

do que no grupo de música relaxante, constituindo esta uma diferença estatisticamente 

significativa. O mesmo resultado se conseguiu considerando apenas o género masculino.  

A música relaxante foi mais analgésica nos urbanos do que nos rurais, quando 

comparámos música relaxante versus sem música. Parece pois que a música da 

preferência é tendencialmente mais analgésica nos rurais e a relaxante nos urbanos. 

Parece pois claro o maior efeito analgésico da música da preferência em relação à 

relaxante. Ela demonstrou ser mais analgésica do que a música relaxante, qualquer que 

fosse o índice de dor considerado de entre o diferencial de dor final e inicial, frequência 

cardíaca, tensão arterial e consumo de fármacos analgésicos, sendo isto válido para a 

globalidade dos grupos experimentais ou subgrupos (exemplo do subgrupo do género 

masculino ou “meio rural”), perdendo assim vantagem para a música relaxante apenas 

nos residentes em meio urbano ou nas mulheres. Os nossos resultados estão pois de 

acordo com os autores que destacam a música de preferência individual como sendo a 

mais analgésica. 

 Na nossa investigação quisémos saber se os níveis de dor do pós-operatório 

dependem dos níveis de dor e incapacidade do pré-operatório. Os resultados observados 

sugeriram-nos que a intensidade da dor no pré-operatório não é um bom predictor de dor 

pós-operatória, mas sim o é o nível de interferência funcional. Assim, propomos o nível 

de interferência da dor na actividade geral, humor, mobilidade, relações pessoais, sono e 

prazer de viver, trabalho, como um índice de risco de dor pós-operatória. A literatura 

recomenda prevenir a dor cirúrgica antes do seu aparecimento o que pressupõe conhecer 

os seus factores de risco. 
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 Os resultados estatisticamente significativos que obtivémos indicam que a dor 

pós-operatória apresenta uma correlação positiva e fraca com os estilos de música 

Africana, Alternativa, Brasileira, Jazz e Latina. Assim, quanto maior é a preferência por 

estes géneros musicais, maior parece ser a dor sentida no pós-operatório. Estudos feitos 

nos E.U.A. apontaram para que os indivíduos de culturas latinas sejam mais reactivos à 

dor.  

No nosso estudo os maiores apreciadores de Ópera apresentavam frequências 

cardíacas altas, e os amantes de música Pimba, as frequências cardíacas mais baixas. 

Especulámos acerca de uma explicação fisiopatológica: é possível que quem curse 

habitualmente com frequências cardíacas altas procure um estilo musical com ritmos 

lentos e de forma inversa, quem vive habitualmente com frequências baixas procura um 

estilo de música com ritmos rápidos. A preferência musical teria assim uma função 

homeostática, no que toca à frequência cardíaca. 

Os maiores amantes de Fado e Folclore apresentaram as tensões arteriais mais 

elevadas, e os amantes de Dança/Electrónica e Latina as mais baixas. Mais uma vez 

parece haver um mecanismo de homeostasia “musical”: quem cursa com valores de 

tensão arterial mais baixa prefere estilos “enérgicos” e “rápidos”, potencialmente 

simpático-tónicos e por isso passíveis de fazer subir a tensão arterial, a música de 

Dança/electrónica e a Latina. Ao invés, o Fado e a Música Folclórica/Tradicional que de 

uma forma geral se associam a ritmos lentos e pouco enérgicos são preferidos por pessoas 

com regimes mais hipertensos.  

Quanto ao número de tomas de medicamentos, encontrámos uma correlação 

positiva e média estatisticamente significativas com a música Latina, indicando que 

quanto mais este estilo de música era preferido, mais tomas de medicamentos ocorreram. 

Mais uma vez parece haver concordância com a observação de que os indivíduos de 

culturas latinas são mais reactivos à dor. 

 As tomas de medicamentos revelaram correlações estatisticamente significativas, 

positivas e fracas com o estilo de música Ligeira Portuguesa e positiva e média com a 

Romântica Ligeira Portuguesa. Não conseguimos explicar porque é que a preferência por 

estes estilos musicais portugueses “ligeiros” se acompanha de uma maior toma de 

analgésicos.  

Não encontrámos pois correlações significativas entre os parâmetros de dor 

testados e a aptidão tonal, rítmica ou geral, na nossa amostra total. 
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No grupo da Música da Preferência, verificou-se que uma maior aptidão musical 

rítmica está associada a uma menor tensão arterial. Colocámos a hipótese de a aptidão 

musical poder afectar a percepção musical de forma a potenciar ou inibir certas respostas 

autonómicas à música, como as alterações tensionais.  

No grupo sem música apresentaram-se estatisticamente significativas as 

correlações entre a aptidão musical tonal e o número de tomas de medicamentos em pós-

operatório, sendo esta uma correlação negativa fraca. 

Na análise das estratégias de coping verificou-se que, uma forma global, uma 

maior escolha de audição de música de relaxamento ou de música para relaxar para fazer 

face à dor, uma maior utilização do coping de relaxamento e de exercício estão associados 

a uma maior dor pós-operatória. Ao contrário do resultado que poderíamos eventualmente 

desejar, verificou-se que os dois items a que chamámos “coping musical” não 

apresentaram correlações com uma redução da dor. No entanto, o item “audição de 

música para relaxar” consegue, isoladamente, uma correlação positiva com uma redução 

de um dos parâmetros da dor utilizados, a tensão arterial; o coping de relaxamento e o 

coping de exercício também mostraram uma correlação com uma redução dos níveis 

tensionais do pós-operatório, podendo assim ser também recomendados a doentes 

hipertensos ou com regimes tensionais elevados.  

A maior utilização do coping social está associado a uma dor pós-operatória 

inferior, na amostra total e no grupo da música da preferência, tendo sido mesmo a única 

estratégia de coping que se associa a uma dor pós-operatória menor.  

Este achado é suportado pela literatura que nos diz que as influências sociais 

exercidas pelo meio social no doente e vice-versa afectam de forma determinante a forma 

de como a dor é percebida e expressada.  

 Uma maior adesão ao coping de persistência está associado a um menor número 

de tomas de medicamentos no período pós-operatório, em três dos grupos de estudo.  

Na globalidade da amostra verificou-se que uma maior importância atribuída ao 

valor intelectual e auto-controlo está associada a uma dor pós-operatória inferior. A 

literatura diz-nos que as referências históricas, familiares, sociais, culturais e religiosas 

desempenham um papel activo na percepção e sentido do sofrimento, sendo muitas delas 

espelhadas nos valores intelectuais. 

Uma maior importância atribuída aos valores existencial e religioso está associada 

a uma maior dor pós-operatória nos doentes que ouviram música relaxante. 
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No grupo que não ouviu música, quanto maior importância é dada aos valores, 

religiosos, de relacionamento interpessoal e intelectuais, menor dor é percebida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

234 
 

Capítulo XII:Referências 

 

Agualusa, L., Romão, J., Patto, T., Vaz-Serra, S., Abrunhosa, R., Craveiro-Lopes, B., . . 

. Castro-Lopes, J. M. (2007). Tradução, adaptação cultural e estudo 

multicêntrico de validação de instrumentos para rastreio e avaliação do 

impacto da dor crónica. Dor, 15(4). Retrieved from http://www.aped-

dor.org/images/revista_dor/pdf/2007/n4.pdf 

Ahmadi, F. (2006). Culture, religion and spirituality in coping: A case study of cancer 

patients in Sweden. Stockholm: Uppsala University Library. 

Ahmadi, F. (2013). Music as a method of coping with cancer: A qualitative study among 

cancer patients in Sweden. Arts & Health: An International Journal for 

Research, Policy and Practice, 5, 152-165. 

doi:10.1080/17533015.2013.780087  

Alberoni, F. & Veca, S. (1988). O Altruísmo e a Moral. Venda Nova: Bertrand. 

Albuquerque, F. (2009). Para uma compreensão psicodinâmica das preferências 

musicais dos jovens: estudo exploratório (dissertação de Mestrado, FPCE 

Universidade de Lisboa). Retrieved from 

http://repositorio.ul.pt/handle/10451/2158 

Albuquerque, M. S., Nascimento, L. O., Lyra S. T., Figueredo Trezza, M. S., & Brêda, 

M. Z. (2012). Os efeitos da música em idosos com doença de Alzheimer 

de uma instituição de longa permanência. Revista Eletronica de 

Enfermagem, 14(2), 404-13. doi.org/10.5216/ree.v14i2.12532 

Alder, B., Abraham, C., Teijlingen, E., & Porter, M. (2009). Psychology and sociology 

applied to medicine (3rd ed.). Churchill Livingstone: Elsevier.  

Allorto, R. (2007). Breve dicionário da música (2ª ed.). Lisboa: Edições 70. 

Alonso-Cardaño, A., Martí-Auge, P. & Hernaez-Martínez, M. (2008). Tratamiento 

multidisciplinar para el dolor lumbar crónico: Programa de musicoterapia. 

Revista de la Sociedad Espanõla del Dolor, 15(4) 228-233.  Retrieved 

from: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S1134-

80462008000400004&lng=es&tlng=es 

http://repositorio.ul.pt/handle/10451/2158


 

235 
 

Alves, F., Arêdes, J., & Carvalho, J. (2007). Pensar azul - Filosofia 10º ano. Lisboa: 

Texto Editora.  

Angel, S. (2005). Dicionário enciclopédico de psicologia. Lisboa: Texto & Grafia.  

Antoniazzi, A. S., Dell’Aglio, D. D., & Bandeira, D. R., (1998). O conceito de coping: 

uma revisão teórica. Estudos de Psicologia, 3(2), 273-294. Retrieved from 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/23114 

Antunes, D. N. (2011). Mediterrâneo: uma geografia emocional. Escola Superior de 

Teatro e Cinema: Instituto Politécnico de Lisboa. Retrieved from 

http://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/1393~ 

Appelhans, B. M., & Luecken, L. J. (2008). Heart rate variability and pain: Associations 

of two interrelated homeostatic processes. Biological Psychology, 77, 174-

182. doi:10.1016/j.biopsycho.2007.10.004 

Araújo, J. S. (2012). Canto e emoção - indicadores emocionais não-verbais na execução 

do discurso musical cantado (tese de Doutoramento, Universidade de 

Aveiro). Retrieved from http://ria.ua.pt/handle/10773/8303 

Balbinotti, M. A., Barbosa, M. L., Wiethaeuper, D., & Teodoro, M. L. (2006). Estrutura 

fatorial do inventário multifatorial de coping para adolescentes: IMCA-43. 

Psico, 2(37), 123-130. doi:10.1590/S1413 

Baptista, T., & Branco, J. (2012). A Dor e as suas circunstâncias. Lisboa: Lidel. 

Bella, S. (2014). La musique qui soigne: Le cerveau mélomane. Cerveau & Psycho, 63. 

Paris: Éditions Belin. 

Bellato, R., & Pereira, W. (2005). Direitos e vulnerabilidade: Noções a serem exploradas 

para uma nova abordagem ética na enfermagem. Texto Contexto 

Enfermagem, 14(1), 17-24. doi:10.1590/S0104-07072005000100002 

Bellville, J. W., Forrest W. H., Miller, E. & Brown B.W. (1971). Influence of age on pain 

relief from analgesics: A study of postoperative patients. JAMA, 217(13), 

1835-1841. doi:10.1001/jama.1971.03190130039008 

Bencivelli, S. (2011). Why we like music: Ear, emotion, evolution. New York: Music 

Word Media Group. 



 

236 
 

Bendor, D., & Wang, X. (2005). The neuronal representation of pitch in primate auditory 

cortex. Nature, 436. doi:10.1038/nature03867 

Benenzon, R., (1988). Teoria da musicoterapia: Contribuição ao conhecimento do 

contexto não-verbal (3ª ed.). São Paulo: Summus Editorial. 

Bennett, P. (2002). Introdução clínica à psicologia da saúde. Lisboa: Climepsi Editores.  

Bergold, L., & Sobral, V. (2003). Music for care humanization. Online Brazilian Journal 

of Nursing, 2(3). Retrieved from  

http://www.nepae.uff.br//siteantigo/objn203bergoldsobral.htm 

Bernardes, S. (2012). Assimetrias de género na avaliação e tratamento da dor. In J. 

Branco, & T. Baptista, A dor e as suas ciscunstâncias, (pp. 89-98). Lisboa: 

Lidel. 

Bernardi, L., Porta, C., & Sleight, P. (2006). Cardiovascular, cerebrovascular, and 

respiratory changes induced by different types of music in musicians and 

non-musicians: the importance of silence. Heart 92(4), 445-52. Retrieved 

from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16199412 

Bernatzky, G., Bernatzky, P., Hesse, H. P., Staffen, W., & Ladurner, G.  (2004). 

Stimulating music increases motor coordination in patients afflicted with 

Morbus Parkinson. Neurosci Lett. 361(1-3), 4-8. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15135879 

Berridge, K. C. (2003). Pleasures of the brain. Brain and Cognition, 52, 106-128. 

Retrieved from 

http://www.lsa.umich.edu/psych/research&labs/berridge/publications/Ber

ridge%202003%20Brain%20&%20Cog%20Pleasures%20of%20brain.pd

f 

Bertirotti, A., & Cobianchi, D. (2007). Music in pain treatment: society, medicine and 

neurosciences. Bollettino della Comunità Scientifica in Australasia, pp. 

64-85. Retrieved from   http://www.scientificambitalia.org.au 

Besson, M., Schön, D., Moreno, S., Santos, A., & Magne, C. (2007). Influence of musical 

expertise and musical training on pitch processing in music and language. 

Restor Neurol Neurosci., 25(3-4), 399-410. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17943015 



 

237 
 

Bever, T. G., & Chiarello, R. J. (1974). Cerebral dominance in musicians and 

nonmusicians. Science, 185, 537-539. doi: 10.1126/science.185.4150.537 

Bigand, E. (2013). Le cerveau mélomane. Paris: Éditions Belin.  

Bigand, E., Vielliard, S., Madurell, F., Morozeau, J., & Dacquet, A. (2005). 

Multidimensional scaling of emotional responses to music: The effect of 

musical expertise and of the duration of the excerpts. Cognition and 

Emotion, 19(8), 1113-39. Retrieved from http://leadserv.u-

bourgogne.fr/files/publications/000103-multidimensional-scaling-of-

emotional-responses-to-music-the-effect-of-musical-expertise-and-of-

the-duration-of-the-excerpts.pdf 

Bittman, B., Bruhn, K. T., Stevens, C., Westengard, J. & Umbach, P. O. (2003).  

Recreational music-making: a cost-efective group interdisciplinar strategy 

for reducing burnout and improving mood states in long-term care 

workers. Adv Mind Body Med, 19(3-4), 4-15. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14686266 

Blacking, J. (1973). How Musical is Man?. Seattle: University of Washington Press. 

Blaxter, M. (1990). Health and lifestyles. Londres: Tavistock. 

Blood, A. J., & Zatorre, R. J. (2001). Intensely pleasurable responses to music correlate 

with activity in brain regions implicated in reward and emotion. Proc Natl 

Acad Sci, 98, 11818–23. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11573015 

Blood, A. J., Zatorre, R. J., Bermudez, P. & Evans, A. C. (1999). Emotional responses to 

pleasant and unpleasant music correlate with activity in paralimbic brain 

regions. Nature Neuroscience 2, 382-387. doi:10.1038/7299 

Boer, D. (2009). Music makes the people come together: social functions of music 

listening for young people across cultures (Doctoral dissertation, Victoria 

University of Wellington, New Zealand. Retrieved 

from: http://researcharchive.vuw.ac.nz/handle/10063/1155 

Boer, D., Fischer, R., Strack, M., Bond, M. H., Lo, E., & Lam, J. (2011). How shared 

preferences in music create bonds between people: values as the missing 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fischer%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21543650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Strack%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21543650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bond%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21543650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21543650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lam%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21543650
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lam%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21543650


 

238 
 

link. Pers Soc Psychol Bull. 37(9), 1159-71. Retrieved from 

http://psp.sagepub.com/content/37/9/1159.long 

Bone, I., Fuller, G., & Lindsay, K. W., (2010).  Neurology and neurosurgery illustrated, 

(5rd ed.). Churchill Livingstone: Elsevier. 

Borba, T. & Lopes-Graça, F. (1963). Dicionário de música. Lisboa: Edições Cosmos. 

Bottega, F. H. & Fontana, R. T. (2010). A dor como quinto sinal vital: utilização da escala 

de avaliação por enfermeiros de um hospital geral. Texto Contexto – 

Enfermagem, 19(2), 283-290. Retrieved from 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

07072010000200009&lng=en&nrm=iso 

Branstetter-Rost, A., Cushing, C., & Douleh, T. (2009). Personal values and pain 

tolerance: Does a values intervention add to acceptance?. The Journal of 

Pain, 10(8), 887-892. doi.org/10.1016/j.jpain.2009.01.001 

Brattico, E., & Pearce, M. (2013). The neuroaesthetics of music. Psychology of 

Aesthetics, Creativity and the Arts, 7(1), 48–61. doi:10.1037/a0031624.48  

 

Brazelton, T., & Cramer, B. (1993). A relação mais precoce: os pais, os bébés e a 

interacção precoce. Lisboa: Terramar. 

Breivik, H., Borchgrevink, P. C., Allen, S. M., Rosseland, L. A., Romundstad, L., Breivik 

Hals, E. K., . . . Stubhaug, A. (2008). Assessment of pain. British Journal 

of Anaesthesia 101(1), 17–24. doi:10.1093/bja/aen103 

Brown, S., & Parsons, L. M. (2008). The neuroscience of dance: Recent brain-imaging 

studies reveal some of the complex neural choreography behind our ability 

to dance. Scientific American, 78-83. Retrieved from 

http://www.neuroarts.org/pdf/SciAm_Dance.pdf 

Budó, M. D., Nicolini, D., Resta, D. G., Büttenbender, E. M., Camponogara, M., & 

Ressel, L. B. (2007). A cultura permeando os sentimentos e as reacções 

frente à dor. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 41(1), 36-43. 

Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543650
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpain.2009.01.001


 

239 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342007000100005&lng=en&tlng=pt 

Canas, J., & Las, V. (2007). Dor em Reumatologia. Biblioteca da Dor, Permanyer  

Portugal. Retrieved from http://www.aped-

dor.org/images/biblioteca_dor/documentos/Dor_em_Reumatologia.pdf 

Cardoso, A. (2013). Manual de tratamento da dor. Lisboa: Lidel. 

Carvalho, M. (1999). Dor: um estudo multidisciplinar (2ªed.). São Paulo: Summus 

Editorial. 

Caseiro, J. (2007). A Organização da Analgesia do Pós-operatório. Biblioteca da Dor,  

Compilação I, 197-244. Retrieved from http://www.aped-

dor.org/images/biblioteca_dor/documentos/Compilacao_I.pdf 

Caseiro, A., Figueiredo, A., Almeida, C., Fernandes, C., Bento, D., Pinto, F…. Marta, S. 

(2011, Fevereiro). Dor enquanto 5º sinal vital. Centro Hospitalar de 

Lisboa Central: Área de Neurociências. 

Caspurro, M. (2006). Efeitos da aprendizagem da audiação da sintaxe harmónica no 

desenvolvimento da improvisação (tese de Doutoramento, Universidade 

de Aveirol). Retrieved from 

lamci.fcsh.unl.pt/downloads/realizacoes/30.pdf 

Castanheira, T. (2012). História da música – Uma introdução ou diário de bordo para 

um apreciador de música. Lisboa: Ediçoes Arranha-Céus.  

Castelo-Branco, S. (2010). Enciclopédia da música em Portugal no século XX. Vol.1. 

Lisboa: Círculo de Leitores. 

Castelo-Branco, S. El-S., & Lima, M. J. (1998, Outubro). Práticas musicais locais: alguns 

indicadores preliminares. OBS – Publicação periódica do Observatorio 

das Actividades Culturais, 4, 10-13. Retrived from 

http://www.oac.pt/pdfs/OBS_4_Pr%E1ticas%20Musicais%20Locais.pdf 

Castro-Lopes, J. (2003). Fisiopatologia da dor. Lisboa: Permaneyer Portugal. Retrieved 

from 

file:///C:/Users/mic%C3%A9/Downloads/Livro%252C%20Neuronal%20

Circuits%252C%20aula%202.pdf  



 

240 
 

Cepeda, M. S., Carr, D. B., Lau, J., & Alvarez, H. (2006). Music for pain relief. Cochrane 

Database Syst Rev. 19(2). Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16625614 

Chanda, M. L. & Levitin, D. J. (2013). The neurochemistry of music. Trends in Cognitive 

Sciences, 17(4), 179–193. Retrieved from 

http://danielLevitin.com/Levitinlab/articles/2013-TICS_1180.pdf 

Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2007). Personality and music: Can traits explain 

how people use music in everyday life? British Journal of Psychology, 98, 

175-185. doi:10.1348/000712606X111177 

Charness, M., Ross, M., & Schlaug (2004). Brain mapping in musicians. In  F. Clifford 

Rose (Ed.), Neurology of the arts: painting, music, literature. London: 

Imperial College Press. 

Cheers, G. (2006). Mitologia. Casal do Marco: Lisma. 

Cloninger, C. R. (2004). Feeling Good: The Science of Well Being. New York: Oxford 

University Press. 

 

Coniam, S., & Diamond, A. (1999). Controlo da dor crónica. Lisboa: Climepsi Editores.  

Conian, S., & Diamond, A. (2001). Controlo da dor (2ª ed.).  Lisboa: Climepsi Editores.  

Cooper, L., & Foster, I. (2008). The use of music to aid patients’ relaxation in a 

radiotherapy waiting room. Radiography, 14(3), 184-188. Retrieved from 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-

ea7362bb-7581-32c6-a094-80f3b8069636 

Copeland, B. L., & Franks, B. D. (1991, Mar). Effects of types and intensities of 

background music on treadmill endurance.  J. Sports Med Phys Fitness, 

31(1), 100-3. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1861474 

Correia, A. & Viana-Baptista, M. (2012). Fisiopatologia da dor. In, J. Branco, & T. 

Baptista. A Dor e as suas ciscunstâncias. Lisboa: Lidel. 



 

241 
 

Costa, C. M. (1989). O despertar para o outro: Musicoterapia. São Paulo: Editorial 

Summus. 

Costa-Giomi, E. (2012). Music instruction and children’s intelectual development: The 

educational context of music participation. In R. A. R. MacDonald, G. 

Kreutz, & L. A. Mitchell (Eds.), Music, health and wellbeing (pp. 339-

356). Oxford: Oxford University Press. 

Costa, J., & Melo, A. (1989). Dicionário da língua portuguesa (6ª ed.). Porto: Porto 

Editora.  

Costa, V. R. L. (2010). A influência dos valores e da personalidade no capital psicológico 

(dissertação de Mestrado, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa). 

Retrieved from http://hdl.handle.net/10071/3988 

Creutzfeldt, O., & Ojemann, G. (1989). Neuronal activity in the human lateral temporal 

lobe: Activity changes during music. Exp Brain Res, 77, 490-498. 

Retrieved from 

http://link.springer.com/article/10.1007/BF00249602#page-2 

Critchley, M. (1937). Musicogenic epilepsy. Brain 60, 1328-1337. 

Crowley, K., Sliney, A., Pitt, I., & Murphy, D. (2010). Evaluating a brain-computer 

interface to categorise human emotional response. In Department of 

Computer Science, University College Cork 10th IEEE International 

Conference on Advanced Learning Technologies Cork, Ireland. 

doi:10.1109/ICALT.2010.81 

Dahlhaus, C. & Eggebrecht, H. (2009). O que é a música? Lisboa: Edições Texto & 

Grafia. 

Da Silva, J. A. & Ribeiro-Filho, N. P. (2011). A dor como um problema psicofísico. Rev. 

dor,12(2) 138-151. doi:10.1590/S1806-00132011000200011 

DeNora, T. (2007). Health and music in everyday life: A theory of practice. Psyke & 

Logos,28, 271-287. 

DeNora, T. (2010). Emotion as social emergence: Perspectives from music sociology. In 

P. N. Juslin, & J. A. Sloboda (Eds.), Handbook of music and emotion: 

Theory, research, applications (pp. 159-183). Oxford: University Press. 



 

242 
 

Dobbro, E. L. (1998). A Música como terapia complementar no cuidado de mulheres com 

Fibromialgia (dissertação de Mestrado, EE Universidade de S. Paulo, 

Brasil). Retrieved from 

www.teses.usp.br/teses/.../7/.../ME_Eliseth_Ribeiro_Leao_Dobro.pdf 

Doggett, D., Bayley, G., Carden, M., Clarke, P., Dimoch, E., El Mahdy, . . . Wheeler, R. 

(2006). Mitologia: Mitos e lendas de todo o mundo. Seixal: Edições Lisma. 

Domingues, A. R. (2007). Psicologia médica. Lisboa: Faculdade de Ciências Médicas.  

Dunbar, R., Kaskatis, K., MacDonald, I., & Barra, V. (2012). Performance of music 

elevates pain threshold and positive affect: Implications for the 

evolutionary function of music. Evolutionary Psychology, 10(4), 688-702. 

Retrieved from http://www.epjournal.net/wp-

content/uploads/EP10688702.pdft      

Dunn, P. G., Ruyter, B., & Bouwhuis, D. G. (2012). Toward a better understanding of the 

relation between music preference, listening behavior and 

personality. Psychology of Music, 40, 411–428. 

doi:10.1177/0305735610388897 

Dunn, K. (2004). Music and the reduction of post-operative pain. Nurs Standard, 18(36), 

33-39. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15176110 

Economidou,  E.,  Klimi, A., Lykeridou, K., & Vivilaki, V. G. (2012). Does music reduce 

postoperative pain? A review. Health Science Journal, 6(3), 365-377. 

Retrieved from http://hsj.gr/articles_files/0QN12XnKrgD7wCz.pdf 

Edworthy, J. & Waring, H. (2006). The effects of music tempo and loudness level on 

treadmill exercise. Ergonomics. 49(15), 1597-610. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17090506 

Engwall, M., & Duppils, G. S. (2009). Music as a nursing intervention for postoperative 

pain: A systematic review. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 24(6), 370-

383. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0028367/ 

Ferreira, A. A. (2009). Aptidão musical. DECA, Universidade de Aveiro. Retrieved from 

http://pt.slideshare.net/jazz7mode/aptido-musical-a38780 



 

243 
 

Ferreira-Valente, M. A., Pais-Ribeiro, J. L. & Jensen, M. P. (2011, Julho). Contributo 

adicional para o estudo das versões portuguesas de dois questionários 

breves de coping com a dor. In VIII Congresso Iberoamericano de 

Avaliação/Evaluación Psicológica e XV Conferência Internacional 

Avaliação Psicológica: Formas e Contextos. Portugal, Lisboa. Retrieved 

from http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/57259/2/88070.pdf 

Fletcher, P. D., Downey, L. E., Witoonpanich, P. & Warren, J. D. (2013). The brain basis 

of musicophilia: Evidence from frontotemporal lobar degeneration. 

Frontiers in Psychology, 4. doi:10.3389/fpsyg.2013.00347 

Field, T., Diego, M., Hernandez-Reif, M., Cisneros, W., Feijo, L., Vera, Y., . . . He. Q. 

(2005). Lavender fragrance cleansing gel effects on relaxation. Intern. J. 

Neuroscience, 115(2), 207–222. Retrieved from 

http://pubmed.cn/15764002 

Figueiredo, A. (2011). Se pudesse ressurgir, viria como o vento. Narrativas da dor: 

corporalidade e emoções na experiência da travestilidade. Sexualidad, 

Salud y Sociedad, Revista Latinoamericana, 8, 90-112.  Retrieved from 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293322074004 

Fillingim, R. B. (2010). Individual differences in pain: the roles of gender, ethnicity, and 

genetics. In S. M. Fishman, J. C. Ballantyne, & J. P. Rathmell, Bonica´s 

Management of Pain (4th ed.). (pp. 86-98). Philadelphia, PA: Wolters 

Kluwer Health, Lippincott Williams & Wilkins. 

Fishman, S. M., Ballantyne, J. C., & Rathmell, J. P. (2010). Bonica´s Management of 

Pain (4th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health, Lippincott 

Williams & Wilkins 

Freitas, S., Correia, D., Alves, A., Pereira, C., Vieira, F. Andrade, L., . . .  Ferreira, T. 

(2007). Conforto e dor no pós-operatório. Revista de Anestesia Regional e 

Terapêutica da Dor 47, 28-48. Retrieved from 

http://www.anestesiaregional.com/revista 

Garcez, A., & Monteiro, S. (2010). Musicoterapia na unidade de dor do hospital Garcia 

de Orta. Revista Dor, 18(4), 4-8. Retrieved from   http://www.aped-

dor.org/images/revista_dor/pdf/2010/n4.pdf 

http://dx.doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2013.00347


 

244 
 

Gardner, H. (2013). Igor Stravinsky: The Poetics and Politics of Music, Avant, 4(3), 199-

241. doi:10.12849/40302013.1012.0001 

Garretson, S. (2004). Benefits of pre-operative information programmes. Nursing 

Standard,  18(47), 33-37. Retrieved from 

http://rcnpublishing.com/doi/pdfplus/10.7748/ns2004.08.18.47.33.c3662 

Garrido, S., Schubert, E., Kreutz, G., & Halpern, A. (2011, Juli 9). Personality and 

Computer Music.   8th Sound and Music Computing Conference - SMC 

2011. Padova, Italy. Retrieved from 

http://scholar.google.com.au/citations?view_op=view_citation&hl=en&u

ser=1sM6ImAAAAAJ&citation_for_view=1sM6ImAAAAAJ:ufrVoPGS

RksC 

Gil, R. (2005). Manual de neuropsicologia. Paris: Masson. 

Gilbertson, S., & Aldridge, D. (2008). Music therapy and traumatic brain injury: A light 

on a dark night. London: Jessica Kingsley. Retrieved from 

http://njmt.b.uib.no/2009/04/01/music-therapy-and-traumatic-brain-

injury-a-light-on-a-dark-night/ 

Gomes, A. (2008). Abordagem psicológica no controlo da dor. Revista Dor, 7(48). 

Retrieved from  http://www.aped-

dor.org/images/biblioteca_dor/documentos/Abordagem_Psicologica_no_

Controlo_da_Dor.pdf 

Gonzalez, B. (2012). Dor e personalidade: ou a difícil relação entre o sentir e o ser. In,  J. 

Branco, & T. Baptista. A dor e as suas circunstâncias. Lisboa: Lidel.  

Gordon, E. E. (1999). All about audiation and music aptitudes. Music Educators Journal, 

86(2), 41-44. doi:10.2307/3399589  

Gordon, E. E. (2000). Teoria da aprendizagem musical para recém-nascidos e crianças 

em idade pré-escolar. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

Gordon, E. E. (2001). IMMA-Medidas Intermédias de Audiação Musical: Manual. 

Adaptação para a versão portuguesa de Helena Rodrigues. Lisboa: Cegoc-

Tea.  



 

245 
 

Gosselin, N., Peretz, I., Noulhiane, M., Hasboun, D., Beckett, C., Baulac, M., & Samson, 

S. (2005). Impaired recognition of scary music following unilateral 

temporal lobe excision. Brain, 128, 628-640. doi:10.1093/brain/awh420 

Gouveia, V., Pimentel, C. E, Santana, N. L., Chaves, W. A., & Paraíba, C. A. (2008). 

Escala abreviada de preferência musical: evidências da sua validade 

fatorial e consistência interna. Psic.39(2), 201-210. Retrieved from 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/view

File/1497/3041 

Grapp, M., Hutter, E., Argstatter, H., Plinkert, P. K., & Bolay, H. V. (2013). Music 

therapy as an early intervention to prevent chronification of tinnitus. Int J 

Clin Exp Med., 6(7), 589-93. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23936599 

Grewe, O., Nagel, F., Kopiez, R., & Altenmüller, E. (2007). Listening to music as a re-

creative process: Physiological, psychological, and psychoacoustical 

correlates of chills and strong emotions. Music Perception, 24, 297-314. 

doi:10.1525/MP.2007.24.3.297 

Griffiths, T. D., Warren, J. D., Dean, J. L., & Howard, D. (2004). When the feeling’s 

gone: a selective loss of musical emotion. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 

75, 341–5. Retrieved from  

http://www.brainmusic.org/EducationalActivitiesFolder/Griffiths_emotio

n2004.pdf 

Guétin, S., & Touchon, J. (2012). Musicothérapie et prise en charge da la douleur. In E. 

Bigand, M. Habib, & V. Brun. Musique et Cerveau: Nouveaux concepts, 

nouvelles applications. Montpellier: Sauramps Medical.  

Hagell, P. (1999). Postoperative Pain Control after Craniotomy. Journal of Neuroscience 

Nursing, 31(1), 47-9. Retrieved from 

http://www.unboundmedicine.com/medline/journal/The_Journal_of_neur

oscience_nursing 

Haguiara-Cervellini, N. (2003). A musicalidade do surdo: Representação e estigma. São 

Paulo: Plexus Editora.  



 

246 
 

Halsband, U., Ito, N., Tanji, J., & Freund, H.-J. (1993). The role of premotor cortex and 

the supplementary motor area in the temporal control of movement in man. 

Brain,116, 243–266. doi:10.1093/brain/116.1.243  

Hamilton, R., Pascual-Leone, A., & Schlaug, G. (2004). Absolute pitch in blind 

musicians. Neuroreport. 15, 803-806. Retrieved from 

www.musicianbrain.com/schlaugbiblio.php 

Hannon, E. E., & Trehub, S. E. (2005). Metrical categories in infancy and adulthood. 

Psychological Science, 16, 48-55. doi:10.1111/j.0956-7976.2005.00779.x 

Hanson,  R. & Gerber, K. ( 1990). Coping with chronic pain: A guide to patient self-

management. Londres: Guilford Press.  

Hargraves, D. (1996). The development of artistic and musical competence. In I. Deliège, 

& J. Sloboda (Eds.), Musical Begginings: Origins and development of 

musical competence (pp.145-170). Oxford: University Press. 

Harmat, L., Takács, J., & Bódizs, R. (2008). Music improves sleep quality in students. J 

Adv Nurs., 62(3), 327-35. doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04602.x. 

Helme, R. D. & Gibson, S. J. (2001). The epidemiology of pain in elderly people. Clin 

Geriatr Med, 17, 417-31. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11459713 

Helmhontz, H. (1868). Théorie physiologique de la musique fondé sur l´étude des 

sensations auditives. (Trad. G. Guéroult et Auguste Wolff). Paris: Victor 

Masson. 

Hepper, P. G. (1988). Fetal “soap”addiction. Lancet , 1 pp.1347-8. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2897602 

Herzlich, C. (1973). Health and illness: A social psychological analysis. Londres: 

Academic Press. 

Hessen, J. (2001). Filosofia dos valores. Coimbra: Almedina.  

Ho, Y. C., Cheung, M. C, & Chan, A. (2003). Music training improves verbal but not 

visual memory: cross-sectional and longitudinal explorations in children. 



 

247 
 

Neuropsychology, 17(3), 439-50. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12959510 

Hodier, A. (2002). As Formas da música. Lisboa: Edições 70. 

Holmes, D. (2012). Music therapy´s breakthrough act. The Lancet  Neurology,   3. 

doi:10.1016/S1474-4422(12)70126-6 

Huang, H. Y., & Lo, P. C. (2009). EEG dynamics of experienced zen meditation 

practitioners probed by complexity index and spectral measure. J Med Eng 

Technol., 33(4), 314-21. doi:10.1080/03091900802602677 

Huron, D. (2006). Sweet anticipation: Music and the psychology of expectation. 

Cambridge, MA: MIT Press. 

Ikonomidou, E., Rehnström, A. & Naesh, O. (2004). Effect of music on vital signs and 

postoperative pain. AORN Journal, 80(2), 269-74; 277-8. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15382598 

Ivry, R. B., & Keele, S. W. (1989). Timing functions of the cerebellum. Journal of 

Cognitive Neuroscience, 1, 136-152. doi:10.1162/jocn.1989.1.2.136 

Jacobs, G. D., Benson, H., & Friedman, R. (1996). Topographic eeg mapping of the 

relaxation response. Biofeedback and self-regulation, 21(2), 121-129. doi: 

10.1007/BF02284691 

Jacobs, G. D., & Friedman, R. (2004). EEG spectral analysis of relaxation techniques. 

Applied Psychophysiology and Biofeedback, 29(4). doi: 10.1007/s10484-

004-0385-2 

Jausovec, N., Jausovec, K., & Gerlic, I. (2006). The influence of Mozart's music on brain 

activity in the process of learning. Clin Neurophysiol., 117(12), 2703-14. 

Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17029951 

Jensen, M. P. (2010). Measurement of Pain. In S. M. Fishman, J. C. Ballantyne, & J. P. 

Rathmell. Bonica´s Management of Pain (4th ed.). pp. 251-270. 

Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & Wilkins. 

Jesus, J. L. (2011). Condutância da Pele como indicador de dor aguda no recém-nascido: 

Estudo comparativo com frequência cardíaca, saturação de oxigénio e 

http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(12)70126-6


 

248 
 

escalas comportamentais de dor (tese de Doutoramento, Faculdade de 

Medicina da Universidade de Brasília). Retrieved from 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9628/1/2011_JoseAlfredoLacer

daJesus.pdf 

Johnson, C. M., & Memmott, J. E. (2006). Examination of relationships between 

participation in school music programs of differing quality and 

standardized test results. Journal of Research in Music Education, 54(4), 

293-307. doi: 10.1177/002242940605400403 

Juan, K. (2005). Psicoprofilaxia cirúrgica em urologia. Psicologia Hospitalar, 3(2). doi: 

10.1590/S0103-166X2012000200013 

Juan, K., (2007). O impacto da cirurgia e os aspectos psicológicos do paciente: uma 

revisão. Psicologia Hospitalar, 5(1), 48-59. Retrieved from 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1677-

74092007000100004&script=sci_abstract 

Kallinenn, K., & Ravaja, N. (2004). The role of personality in emotional responses to 

music: Verbal, electrocortical and cardiovascular measures. Journal of 

New Musical research, 33(4), 399-409. 

doi:10.1080/0929821052000343868 

Keefe, F. J., Affleck, G., Lefebvre, J., Underwood, L., Caldwell, D. S., Drew, J.,… 

Pargament, K. (2001). Living with rheumatoid arthritis: The role of daily 

spirituality and daily religious and spiritual coping. The Journal of Pain, 

2, 101-110. 

Kelley, A. E., & Berridge, K. C. (2002). The neuroscience of natural rewards: Relevance 

to addictive drugs. The Journal of Neuroscience, 22(9), 3306-3311. 

Retrieved from http://www.jneurosci.org/content/22/9/3306.full.pdf+html 

Khalfa, S., Bella, S. D., Roy, M., Peretz, I., & Lupien, S. J. (2003). Effects of relaxing 

music on salivary cortisol level after psychological stress. Ann. N.Y. Acad. 

Sci., 999, 374-376. Retrieved from  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14681158 



 

249 
 

Kimura, D., (1964). Left-right differences in the perception of melodies. Quarterly 

Journal of Experimental Psychology, 16, 355-358. 

doi:10.1080/17470216408416391 

Kimura, D. (1973). The asymmetry of the human brain. Scientific American, 228(3), 70-

78. Retrieved from http://psycnet.apa.org/psycinfo/1974-10506-001 

Kiyohara, L. Y., Kayano, L. K., Inagaki, M. M., Ogawa, N. Y., Gonzales, P. E. S., 

Mandelbaum, R. . . . Okubo, S. T. (2004). Surgery information reduces 

anxiety in the pre-operative period. Rev. Hosp. Clín. Fac. Med. S. Paulo, 

59(2), 51-56. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15122417 

Knight, W. J., & Rickard, N. S. (2001). Relaxing music prevents stress-induced increases 

in subjective anxiety, systolic blood pressure, and heart rate in healthy 

males and females. Journal of Music Therapy, 38, 254-272. 

doi.org/10.1016/S1474-4422(12)70126-6 

Knox, D., Beveridge, S., Mitchell, L. A., & Macdonald, R. R. (2011). Acoustic analysis 

and mood classification of pain-relieving music. Journal of the Acoustical 

Society of America, 130, 1673-1682. doi:10.1121/1.3621029 

Koelsch, S., Fritz, T., von Cramon, D. Y., Müller, K., & Friederici, A. (2006). 

Investigating emotion with music: an fMRI study. Human Brain Mapping, 

27(3), 239-250. doi:10.1002/hbm.20180 

Koelsch, S., Gunter, T. C., von Cramon, D. Y., Zysset, S., Lohmann, G., & Friederici, A.  

D. (2002). Bach speaks: A cortical language-network serves the processing 

of music. NeuroImage, 17, 956-966. doi:10.1006/nimg.2002.1154 

Koelsch, S., & Siebel, W. (2005). Towards a neural basis of music perception. Trends in 

Cognitive Science,  9, 578-84. doi:10.3389/fpsyg.2011.00110 

Kolb, B., & Whishaw, I. (2003). Human neuropsychology, (5th ed.). New York: Worth 

Publishers. 

Kolb, B., & Whishaw, Q. (2005). An Introduction to Brain and Behaviour. (2nd ed.). 

Duffield, UK: Worth Publishers. 

http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(12)70126-6
http://dx.doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2011.00110


 

250 
 

Kopf, A., & Patel, N. B. (2010). Guia para o tratamento da dor em contextos de poucos 

recursos. Retrieved from http://www.iasp-

pain.org/files/Content/ContentFolders/Publications2/FreeBooks/Guideto

PainManagement_Portuguese.pdf 

Kreutz, G., Bongard, S., Rohrmann, S., Hodapp, V., & Grebe, D. (2004). Effects of choir 

singing or listening on secretory immunoglobulin, a cortisol and emotional 

state. J Behav Med., 27(6), 623-35. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15669447 

Kringelbach, M. L., O’Doherty, J., Rolls, E. T., & Andrews, C. (2003). Activation of the 

human orbitofrontal cortex to a liquid food stimulus is correlated with its 

subjective pleasantness. Cerebral Cortex, 13(10), 1064-1071. 

doi:10.1093/cercor/13.10.1064 

Krout, R. E. (2007). Music listening to facilitate relaxation and promote wellness: 

Integrated aspects of our neurophysiological responses to music.  Arts In 

Psychotherapy, 34(2), 134-141. doi:10.1016/j.aip.2006.11.001  

Kuhn, D. (2002). The effects of active and passive participation in musical activity on the 

immune system as measured by salivary immunoglobulin A (SIgA). J 

Music Ther. Spring, 39(1), 30-9. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12015810 

Labbé, E., Schmidt, N., Babin, J., & Pharr, M. (2007). Coping with stress: The 

effectiveness of different types of music. Appl Psychophysiol Biofeedback, 

32(3-4), 163–168. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17965934 

Lai, H. L., & Good, M. (2005). Music improves sleep quality in older adults. J Adv Nurs., 

49(3), 234-44. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15660547 



 

251 
 

Lamont, A., & Greasley, A. (2011). Musical preferences. In S. Hallan, I.  Cross, & M. 

Thaut. The Oxford handbook of music psychology. Oxford: University 

Press. 

Lamont, A., & Webb, R. (2010). Short- and long-term musical preferences: what makes 

a favourite piece of music? Psychology of Music, 38(2), 222-241. 

doi:10.1177/0305735609339471 

Leal, E., Pais Ribeiro, J. L., Oliveira, M. M., & Roquette, J. (2005). Aspectos 

psicossociais associados à percepção da dor pós-operatória em indivíduos 

submetidos a cirurgia coronária. Revista Portuguesa de Cardiologia, 

24(10), 1221-1231. Retrieved from http://repositorio.chlc.min-

saude.pt/handle/10400.17/872?mode=full 

Lechevalier, B. (2003). O cérebro de Mozart. Lisboa: Instituto Piaget. 

LeDoux, J. E. (2000). Cognitive-emotional interactions: Listen to the brain. In J. E. 

LeDoux (Ed.), Cognitive Neuroscience of Emotion (pp. 129–155). Oxford, 

UK:Oxford University Press. 

Lee, K. (2009). Evaluation of attention and relaxation levels of archers in shooting 

process using brain wave signal analysis algorithms. Neurosky Inc., 12(3), 

341-350. Retrieved from    

http://www.kslinternationalarchery.com/Sport%20Psychology/FinalVersi

on_Evaluation_of_Attention_and_Relaxation.pdf 

Leitão, R. (2012). Dor na arte na dor. In J. Branco, & T. Baptista, A dor e as suas 

ciscunstâncias (pp. 129-134). Lisboa: Lidel.  

Leitão, R. (2014). O que é a Fibromialgia? Retrieved from Instituto Português de 

Reumatologia. Website: 

http://www.ipr.pt/index.aspx?p=MenuPage&MenuId=226 

Lenardt, M. H., Hammerschmidt, K. A., Pívaro, A. R.,  & Borghi, A. S. (2007). Os idosos 

e os constrangimentos nos eventos da internação cirúrgica. Texto Contexto 

Enferm, Florianópolis, 16(4), 737-45. Retrieved from 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v16n4/a19v16n4.pdf 



 

252 
 

Lerdahl, F., & Jackendoff, R. (1983). A Generative Theory of Tonal Music. Cambridge, 

MA: MIT Press. 

LeRoux, F. (2008). Pain Management and Music. Journal of Painsa, The South African 

Chapter of the IASP, 3(4), 5-7. Retrieved from https://www.iasp-

pain.org/Chapter/SouthAfrica 

LeRoux, F. H., Bouic, P. J., & Bester, M. M. (2007). The effect of Bach's magnificat on 

emotions, immune, and endocrine parameters during physiotherapy 

treatment of patients with infectious lung conditions. J Music Ther. 

Summer; 44(2):156-68. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17484523 

Lesiuk, T. (2008). The effect of preferred music listening on stress levels of air traffic 

controllers. The Arts in Psychotherapy, 35, 1-10. 

doi:10.1016/j.aip.2007.07.003 

Levitin , D. J. (1999). Tone deafness: Failures of musical antecipation and self-reference. 

International Journal of Computing and Anticipatory Systems, 4, 243-254. 

Retrieved from  https://ccrma.stanford.edu/overview/publications.html 

Levitin, D. (2007). Uma paixão humana: O seu cérebro e a música. Lisboa: Bizâncio. 

Levitin, D. J. (2008). The World in Six Songs: How the Musical Brain Created Human 

Nature. New York: Penguin Group. 

Levitin, D. J. & Tirovolas, A. K. (2009). Current advances in the cognitive neuroscience 

of music. The Year in Cognitive Neuroscience: 2009: Ann. N.Y. Acad. Sci. 

1156, 211-231. doi:10.1111/j.1749-6632.2009.04417.x  

Liégeois-Chauvel, C., Peretz, I., Babai, M., Laguitton, V. & Chauvel, P. (1998). 

Contribution of different cortical areas in the temporal lobes to music 

processing. Brain, 121, 1853–1867. Retrieved from 

http://www.brainmusic.org/MBB91%20Webpage/Liegeois_1998.pdf 

Lin, L. C., Lee, M. W., Wei, R. C., Mok, H. K., & Yang, R. C. (2014). Mozart K.448 

listening decreased seizure recurrence and epileptiform discharges in 

children with first unprovoked seizures: a randomized controlled study. 

BMC Complement Altern Med., 13, 14-17. doi:10.1186/1472-6882-14-17 

http://dx.doi.org/10.1016/j.aip.2007.07.003


 

253 
 

Lin, L. C., Lee, W. T., Wu, H. C., Tsai, C. L., Wei, R. C., Mok, H. K., . . .  Yang, R. C. 

(2011). The long-term effect of listening to Mozart K.448 decreases 

epileptiform discharges in children with epilepsy. Epilepsy Behav., 21(4), 

420-4. doi:10.1016/j.yebeh.2011.05.015 

Lin, P. C., Lin, M. L., Huang, L. C., Hsu, H. C., & Lin, C. C. (2011). Music therapy for 

patients receiving spine surgery. Journal of Clinical Nursing, 20, 960-968. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03452.x 

Lopes, H. (2001). Da pedagogia dos valores ao ensino da ética e da comunicação 

relacional. Lisboa: Autor 

Lord, M. & Snelson, J. (2008). História da música: Da antiguidade aos nossos dias. 

Eslovénia: H. F. Ullmann.  

Lorig, K., & Holman, H. (1993). Arthritis self-management studies: a twelve year review. 

Health Education Quarterly, 20, 17-28. 

doi.org/10.1177/109019819302000104 

Loureiro, E. F. (2006). Estudo da relação entre o stress e os estilos de vida nos estudantes 

de Medicina (dissertação de Mestrado, IEP Universidade do Minho). 

Retrieved from http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/6407 

Lourenço, E. (2007). In the shadow of Nietzsche. In D. S. Hamilton, (Ed.), Which values 

for our time? (pp. xvii-xxiii). Lisbon: Fundação Calouste Gulbenkian. 

MacDonald, R. A.  (2013). Music, health, and well-being: A review. International 

Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 8, 20635. 

doi.org/10.3402/qhw.v8i0.20635 

Macintyre, P. E., Schug, S. A., Scott, D. A., Visser, E. J., Walker, S. M. (2010). Acute 

Pain Mangement: Scientific Evidence (3th ed.). Retrieved from 

http://sydney.edu.au/medicine/pmri/pdf/Acute-pain-management-

scientific-evidence-third-edition.pdf 

Macionis, J. (2003). Sociology. USA: Prentice Hall  

Mailis-Gagnon, A. (2010). Influências etnoculturais e de género na dor. In A. Kopf, & N. 

B. Patel (Eds.),  Guia para o tratamento da dor em contextos de poucos 

recursos.(pp. 23-29). Retrieved from http://www.iasp-



 

254 
 

pain.org/files/Content/ContentFolders/Publications2/FreeBooks/Guideto

PainManagement_Portuguese.pdf 

Mammarella, N., Fairfield, B., & Cornoldi, C. (2007). Does music enhance cognitive 

performance in healthy older adults? The Vivaldi effect. Aging Clin Exp 

Res., 19(5), 394-9. doi:10.1080/09297040701566662 

Marques, F. M. (2006). O Pimba, um fenómeno musical. Lisboa: Editora Sete Caminhos.   

Martí i Vilalta, J. L. (2010). Música e Neurologia. Barcelona: Lunwerg.  

Martins, B. C. (2000). Coisas da nossa gente: Crenças, estórias, tradição e cultura. 

Santarém: Autor. 

Martins, B. C. & Lopes, A. (2001). Os saberes e o lúdico: Reflexões sobre folclore 

musical e representatividade. Santarém: Autor. 

Martins, B. C. & Lopes, A. (2005). Fandangos. Santarém: Edição das Câmaras 

Municipais de Santarém, Coruche, Azambuja, Torres Novas e Região de 

Turismo do Ribatejo.  

Martins, C. O. (1996). A influência da música na atividade física (monografia de 

conclusão de curso, Florianópolis, SC Universidade Federal de Santa 

Catarina). Retrieved from 

http://www.meloteca.com/musicoterapia2014/a-influencia-da-musica-na-

atividade-fisica.pdf 

Martins, H. B. (2006). Jazz em Portugal:1920-1956. Coimbra: Almedina.  

Martins, V. P. (2004). A humanização e o ambiente físico hospitalar. In Anais do I 

Congresso Nacional da A.B.D.E.H. . IV Seminário de Engenharia 

Clínica.. Retrieved from  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizacao_ambiente_fisico

.pdf 

Marzukia, N. I., Mahmooda, N., & Safria, N. (2013). Type of music associated with 

relaxation based on eeg signal analysis. Jurnal Teknologi 61(2). 65-70. doi 

10.11113/jt.v61.1638 



 

255 
 

Mathisen, L., Andersen, M. H., Veenstra, M., Wahl A. K., Hanestad, B. R., & Fosse E. 

(2007).  Quality of life can both influence and be an outcome of general 

health perceptions after heart surgery. Health and Quality of Life 

Outcomes, 5(27) doi:10.1186/1477-7525-5-27  

McClary, R. (2007). Healing the psyche through music, myth, and ritual. Psychology of 

Aesthetics, Creativity, and the Arts, 1(3), 155-159. doi:10.1037/1931-

3896.1.3.155 

McKinney, C. H., Tims, F., Kumar, A. M., & Kumar, M. (1997). The effect of selected 

classical music ans spontaneous imagery on plasma β-endorphin. Journal 

of Behavioral Medicine, 20(1), 85-99. Retrieved from 

http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1025543330939  

Melzack, R. & Wall. P. (1987). O Desafio da dor. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian.  

Menon, V., & Levitin, D. J. (2005). The rewards of music listening: Response and 

physiological connectivity of the mesolimbic system. NeuroImage, 28,  

175-184. Retrieved from 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811905004052 

Métayer, S., Merckx, J., & Blanche, S. (2007). La musicothérapie: une alternative non 

médicamenteuse chez l’ enfant douloureux. 14e Journée Unesco. La 

douleur de l’enfant. Quelles réponses? Retrieved from 

www.pediadol.org/IMG/pdf/U2007_Metayer.pdf 

Miranda, D. & Claes, M. (2009). Music listening, coping, peer affiliation and depression 

in adolescence. Psychology of Music, 37, 215-233 

doi:10.1177/0305735608097245 

Mitchell, M. (2007). Psychological care of patients undergoing elective surgery. Nurs 

Stand. 21(30), 48-60. Retrieved from 

http://bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-17486808 

Mitchell, L. A., MacDonald, R. M., Knussen, C., & Serpell, M. G. (2007). A survey 

investigation of the effects of music listening on chronic pain. Society for 

Education, Music and Psychology Research, 35(1), 37-57. 

doi:10.1177⁄0305735607068887 

http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1931-3896.1.3.155
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1931-3896.1.3.155


 

256 
 

Mitchell, L. A., MacDonald, R. M., & Knussen, C. (2008). An investigation of the effects 

of music and art on pain perception. Psychology of Aesthetics, Creativity, 

and the Arts, 2(3), 162-170. doi.org/10.1037/1931-3896.2.3.162 

Mitchell, L. A., & MacDonald, R. (2012). Music and Pain: Evidence from experimental 

perspectives. In R. R. MacDonald, G. Kreutz, & L. A. Mitchell (Eds.), 

Music, health and wellbeing (pp. 230-239). Oxford: University Press. 

Mizuno, T. & Sugishita, M. (2007) Neural correlates underlying perception of tonality-

related emotional contents. Neuroreport. 18, 1651-5. doi. 

10.1097/WNR.0b013e3282f0b787 

Mogil, J. S. (2012). Sex differences in pain and pain inhibition: multiple explanations of 

a controversial phenomenon. Nature Reviews Neuroscience 13, 859-866. 

Retrieved from 

http://www.nature.com/nrn/journal/v13/n12/full/nrn3360.html 

Möltner, A., Hölzl, R., & Strian, F. (1990). Heart rate changes as an autonomic 

component of the pain response. Pain, 43, 81–89. Retrieved from 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030439599090052F 

Montag, C., Reuter, M., & Axmacherc, N. (2011). How one’s favorite song activates the 

reward circuitry of the brain: Personality matters! Behavioural Brain 

Research, 225, 511-514. doi:10.1016/j.bbr.2011.08.012 

Monteiro,  F. (2001). Interpretação e Educação Musical. Revista de la Lista Electrónica 

Europea de Música en la Educación, 8, Retrieved from 

http://musica.rediris.es/leeme/revista/monteiro01.pdf 

Monteiro, J. (2012). Espiritualidade, Axiologia e Coping na Pessoa com Lombalgia (tese 

de Doutoramento em psicologia não publicada). Universidade do Algarve, 

Faro. 

Moore, D. (2008). Guia dos Estilos Musicais. Lisboa: Edições 70.  

Moris, D. N., & Linos, D. (2013). Music meets surgery: two sides to the art of healing. 

Surg Endosc., 27(3), 719-23. doi:10.1007/s00464-012-2525-8  

Moser, A., Hilgemberg, L., Machado, P. B., & Moser, A. M. (2008). Escolaridade e 

Percepção de Dor como Indicativo de Estado de Saúde. Retrieved from 

http://www.researchgate.net/journal/0959-4965_Neuroreport
http://www.nature.com/nrn/journal/v13/n12/full/nrn3360.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030439599090052F
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030439599090052F
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043959


 

257 
 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/652_610.pd

f 

Muszkat, M., Correia, C., & Campos, S. (2000). Música e neurociências. Rev. 

Neurociências 8(2), 70-75. Retrieved from 

http://revistaneurociencias.com.br/edicoes/2000/RN%2008%2002/Pages

%20from%20RN%2008%2002-7.pdf 

Nakamura, P. M., Deustch, S., & Kokubun, E. (2008). Influência da música preferida e 

não preferida no estado de ânimo e no desempenho de exercícios 

realizados na intensidade vigorosa. Rev. Bras. Educ.Fís. Esp., 22(4), 247-

55. Retrieved from 

http://www.revistas.usp.br/rbefe/article/viewFile/16699/18412 

Nan, Y., Knosche, T. R., Zysset, S. & Friederici, A. D. (2008). Crosscultural music phrase 

processing: An fMRI study. Human Brain Mapping, 29, 312–328. 

Nave Leal, E. & Pais-Ribeiro, J. L. (2004, Junho). Aspectos psicossociais associados à 

percepção da dor pós-operatória em doentes submetidos a cirurgia 

cardíaca. Poster apresentado no 5º Congresso Nacional de Psicologia da 

Saúde, Lisboa. Retrieved from 

http://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/1033 

Nayak, S., Wheeler, B., Shiflett, S. C., & Agostinelli, S. (2000). Effect of music therapy 

on mood and social interaction among individuals with acute traumatic 

brain injury and stroke. Rehabilitation Psychology, 45, 274-283. 

http://www.musictherapy.org/assets/1/7/bib_habilitation.pdf 

Nazaré, J. R. (2004). The ethnosociology of music: Sounds of portuguese culture. Lisboa: 

Mediterranean Institute, Universidade Nova. 

Nery, R. V. (2004). Para uma história do Fado. Lisboa: Edições Público. 

Nilsson, U. (2009). Soothing music can increase oxytocin levels during bed rest after 

open-heart surgery: a randomised control trial. Journal of Clinical 

Nursing, 18(15), 2153-61. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02718 

Nilsson, S., Kokinsky, E., Nilsson, U., Sidenvall, B., & Enskär, K. (2009). School-aged 

children's experiences of postoperative music medicine on pain, distress, 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/652_610.pdf
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/652_610.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nilsson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19863741


 

258 
 

and anxiety. Pediatric Anesthesia, 19, 1184-90. doi:10.1111/j.1460-

9592.2009.03180.x 

Nilsson, U., Unosson, M., & Rawal, N. (2005). Stress reduction and analgesia in patients 

exposed to calming music postoperatively: a randomized controlled trial. 

Eur. J. Anaesthesiol., 22(2), 96-102. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15816586 

Nobre, D. V., Leite, H. R., Orsini, M., & Corrêa, C. L. (2012). Respostas Fisiológicas ao 

Estímulo Musical: Revisão de Literatura. Rev Neurocienc., 20(4), 625-

633. Retrieved from 

http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2012/RN2004/revisao%

2020%2004/694%20revisao.pdf 

North, A. C., & Hargreaves, D. J. (1999). Music and adolescent identity. Music Education 

Research, 1, 75-92. doi:10.1177⁄0305735607070302 

Nunes, M. O. (2001). Drogues, valeurs et communautés (thèse de Doctorat, Uviversité 

Toulouse-Jean-Jaurès, France). Retrieved from http://archipel.univ-

toulouse.fr 

Nunes, M. O. (2011). Escala de Valores de O. Nunes: Manual. Universidade Autónoma 

de Lisboa. 

Nunes-Silva, M. (2012). A música para indução de relaxamento na Terapia de Integração 

Pessoal pela Abordagem Direta do Inconsciente - ADI/TIP. Contextos 

Clínicos, 5, 88-99. doi:10.4013/ctc.2012.52.03 

Oelkers-Ax, R., Leins, A., Parzer, P., Hillecke, T., Bolay, H. V., Fischer, J., . . . Resch, F. 

(2008). Butterbur root extract and music therapy in the prevention of 

childhood migraine: an explorative study. Eur J Pain, 12(3), 301-13. 

Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17659990  

Ogden, J. (2004). Psicologia da Saúde (2ª ed.). Lisboa: Climepsi. 

Ohnishi, T., Matsuda, H., Asada, T., Aruga, M., Hirakata, M., Nishikawa, M., . . . 

Imabayashi, E. (2001). Functional anatomy of musical perception in 

musicians. Cerebral Cortex, 11, 754-760. doi: 10.1093/cercor/11.8.754 

http://dx.doi.org/10.1111%2fj.1460-9592.2009.03180.x
http://dx.doi.org/10.1111%2fj.1460-9592.2009.03180.x


 

259 
 

O´ Leary, A., Shoor, S., Lorig, K., & Holman, H. R. (1988). A cognitive- behavioral 

treatment for rheumatoid arthritis. Health Psychology, 7(6), 527-44. 

Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3063517 

Overy, K. (2003). Dyslexia and music. From timing deficits to musical intervention. Ann 

N Y Acad Sci., 999, 497-505. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14681173 

Pais-Ribeiro, J. L. & Morais, R. (2010). Adaptação portuguesa da escala breve de coping 

resiliente. Psicologia, saúde e doenças, 11(1), 5-13. Retrieved from 

repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/26581/2/89479.pdf 

Pajouès, J. (2007). Dicionário temático larousse de psicologia. Lisboa: Temas e Debates. 

Pallesen, K. J., Brattico, E., Bailey, C., Korvenoja, A., Koivisto, J., Gjedde, A., & 

Carlson, S. (2006). Emotion processing of major, minor and dissonant 

chords: A functional magnetic resonance imaging study. Ann. NYAS, 1060, 

450-453. doi: 10.1196/annals.1360.047 

Papcun, G., Krashen, D., Terbeek, D., Remington, R., Harshman, R. (1974). Is the left 

hemisphere organized for speech, language and/or something else? 

Journal of the Acoustical Society of America, 55, 319-327. Retrieved from 

http://www.psychology.uwo.ca/faculty/harshman/publcogn.html 

Parker, J. C., Smarr, K. L., Buckelew, S. P., Stucky-romp, R. C., Hewett, J. E., Johnson, 

J. C., . . .  Walker, S. E. (2005). Effects of stress management on clinical 

outcomes in rheumatoid arthritis. Arthritis & Rheumatism, 38, 1807-18. 

doi:10.1002/art.1780381214 

Patel, A. D., Iversen, J. R., Wassenaar, M., & Hagoort, P. (2008). Musical syntactic 

processing in agrammatic Broca's aphasia. Aphasiology, 22, 776-789. 

doi:10.1080/02687030701803804 

Patston, L. L., Hogg, S. L., & Tippett, L. J. (2007). Attention in musicians is more 

bilateral than in non-musicians. Laterality, 12(3), 262-72. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454575 

Patterson, R. D., Uppenkamp, S., Johnsrude, I. S., & Griffiths, T. D. (2002). The 

processing of temporal pitch and melody information in auditory cortex. 



 

260 
 

Neuron, 36, 767-776. Retrieved from 

http://www.brainmusic.org/EducationalActivitiesFolder/Patterson_proces

sing2002.pdf 

Peixoto, J. (2008). Musicoterapia: Benefícios em ambiente de UCPA. Revista da 

A.E.S.O.P.-Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações 

Portugueses, 9(26), 21-26. 

Pelletier, C. L. (2004). The effect of music on decreasing arousal due to stress: A meta 

analysis. Journal of Music Therapy, 41, 192-214. 

doi:10.1093/jmt/41.3.192 

Penfield, W. & Jasper, H.L. (1954). Epilepsy and the functional anatomy of the human 

brain. Boston: Little Brown And Company.  

Peniche, A. C. G. & Medeiros, V. C. C. (2006). A influência da ansiedade nas estratégias 

de enfrentamento utilizadas  no período pós-operatório. Revista da Escola 

de  Enfermagem USP, 40(1), 86-92. Retrieved from 

www.ee.usp.br/reeusp/upload/pdf/222.pdf 

Pereira, C. L. (2009). A resiliência e a vulnerabilidade ao stresse numa população sem-

abrigo. (dissertação de Mestrado, FCHS- DCPC Universidade Fernando 

Pessoa). Retrieved from http://bdigital.ufp.pt/handle/10284/1255 

Peretz, I. (2001). Listen to the brain : The biological perspective on musical emotions. In, 

P. Juslin & J. Sloboda (Eds.). Music and Emotion : Theory and Research. 

(pp. 105-134). Oxford: University Press. 

Peretz, I. (2013). The biological foundations of music: Insights from congenital amusia. 

In Deutsch, D. (Ed.). The Psychology of Music (3th ed.). Academic Press. 

doi:10: 012381460X  

Peretz, I., Champod, A. S., & Hyde, K. (2003). Varieties of musical disorders: The 

Montreal Battery of Evaluation of Amusia. Ann N Y Acad Sci, 999, 58–75. 

Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14681118 

Peretz, I., Gagnon, L., & Bouchard, B. (1998). Music and emotion: perceptual 

determinants, immediacy, and isolation after brain damage. Cognition, 



 

261 
 

68(2), 111–41. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9818509 

Peretz, I. & Lidji, P. (2006). Une perspective biologique sur la nature de la musique. 

Revue de Neuropsychologie, 16 (4), 335-386 Retrieved from 

http://www.resodys.org/ojs_rnp/index.php/rnp/article/view/22 

Peretz, I. & Zatorre, R. (2003). The Cognitive Neuroscience of Music. Oxford: University 

Press. 

Pérez-Castañeda. T. (2012). Fisiopatología del dolor agudo: alteraciones 

cardiovasculares, respiratorias y de otros sistemas y órganos. Revista 

Cubana de Anestesiología y Reanimación. 11(1), 19-26. Retrieved from 

http://www.medigraphic.com/pdfs/revcubanerea/rca-2012/rca121d.pdf 

Petersen, E. M. (2012). Buscando novos sentidos à vida: Musicoterapia em Cuidados 

Paliativos. Revista do Hospital Universitário Pedro Ernesto, UERJ, 11(2), 

pp 63-69. Retrieved from 

http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=328 

Pimentel, C. E., Gouveia, V. V., & Pessoa, V. S. (2007). Escala de preferência musical: 

construção e comprovação da sua estrutura factorial. Psico-USF,  12(2), 

145-155. Retrieved from www.scielo.br/pdf/pusf/v12n2/v12n2a03.pdf 

Pimentel, C. E., Vargas, M. M., Almeida, T. O. Maynart, V. P., & Figueiredo, S. T. 

(2012). Evidências de validade e precisão da Escala de Coping através de 

Ouvir Música. Psico-USF, 17(1), doi:10.1590/S1413-

82712012000100001  

Pinker, S. (1998). How the mind works. Londres: Penguin Books.  

Pinto, T. (2011). A vulnerabilidade ao stress do doente cirúrgico no período pré-

operatório (dissertação de Mestrado, Escola superior de Saúde de Viseu). 

Retrieved from 

http://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/1651/1/PINTO%20Teresa%2

0Gra%C3%A7a%20Guerra%20Santos%20Nisa%20-

%20Disserta%C3%A7ao%20Mestrado.pdf 

http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/1651
http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/1651
http://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/1651/1/PINTO%20Teresa%20Gra%C3%A7a%20Guerra%20Santos%20Nisa%20-%20Disserta%C3%A7ao%20Mestrado.pdf
http://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/1651/1/PINTO%20Teresa%20Gra%C3%A7a%20Guerra%20Santos%20Nisa%20-%20Disserta%C3%A7ao%20Mestrado.pdf
http://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/1651/1/PINTO%20Teresa%20Gra%C3%A7a%20Guerra%20Santos%20Nisa%20-%20Disserta%C3%A7ao%20Mestrado.pdf


 

262 
 

Pires, A. R. (2009). Avaliação da Amusia em Doentes Epilépticos com Esclerose Mesial 

submetidos a Amigdalohipocampectomia (dissertação de Mestrado, 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa). Retrieved from 

repositorio.ul.pt/bitstream/10451/1922/1/591694_Tese.pdf 

Pittman, S., & Kridli, S. (2011). Music intervention and preoperative anxiety: An 

integrative review. International Nursing Review, 58, 157-63. 

doi:10.1111/j.1466-7657.2011.00888.x 

Platel, H., Price, C., Baron, J. C., Wise, R., Lambert, J., Frackowiak, R. S. J.,… Eustache, 

J. (1997). The structural componentes of music perception. A functional 

anatomical study. Brain, 120, 229-43. doi:10.1093/brain/120.2.229 

Portnoi, A. G., Simurro, S. B., Andrade, D. A., Okada, M., & Teixeira, M. J. (2007). 

Avaliação Psicológica de um caso de Insensibilidade Congénita à Dor. 

Revista Dor, Sociedade Brasileira para Estudos de Dor, 8 (2), p. 1028-

1036. 

Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., LaMantia, A.-S., & White, L. 

E. (2012). Neuroscience (5th ed.). Sunderland, Massachusetts: Sinauer 

Associates. 

Rabiais, S., Nogueira, P. J., & Falcão, J. M. (2004). A dor na população portuguesa: 

alguns aspectos epidemiológicos - 2002. Revista Dor, 12(2). Retrieved 

from http://www.aped-dor.org/images/revista_dor/pdf/2004/n2.pdf 

Radojevik, V., Nicassio, P. M., & Weisman, M. H. (1992). Behavioral intervention with 

and without family support for rheumatoid arthritis. Behavioral Therapy, 

23, 13-30.  

Rauscher, F. H., Shaw, G. L., Levine, L. J., Wright, E. L, Dennis, W. R., & Newcomb, 

R. L. (1997). Music training causes long-term enhancement of preschool 

children's spatial-temporal reasoning. Neurol Res.,19(1), 2-8. Retrieved 

from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9090630 

Rauscher, F. H. (2008). The impact of music instruction on other skills. In S. Hallam, J. 

Sloboda, & M. Thault (Eds.), The handbook of music psychology (pp. 244-

252). Oxford:  University Press. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kridli%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21554287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21554287


 

263 
 

Rebolledo-Mendez, G., Dunwell, I., Martínez-Mirón, E., Vargas-Cerdán, M. D., Freitas, 

S., Liarokapis, F., & García-Gaona, A. (2009). Assessing neurosky’s 

usability to detect attention levels in an assessment exercise. In J. A. Jacko 

(Eds.), Human-Computer Interaction - Pt I (pp. 149-158). 

doi:10.1007/978-3-642-02574-7_17 

Register, D. (2001). The effects of an early intervention music curriculum on 

prereading/writing. J Music Ther., 38(3), 239-48. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11570934 

Rentfrow, P. J. & Gosling, S. D. (2003). The do re mi´s of everyday life: The structure 

and personality correlates of music preferences. Journal of Personality 

and Social Psychology, 8, 1236-1256. doi.org/10.1037/0022-

3514.84.6.1236 

Rentfrow, P. J. & Gosling, S. D. (2007). The content and validity of music-genre 

stereotypes among college students. Society for Education, Music and 

Psychology Research, 35, 306-326. doi:10.1177⁄0305735607070382 

Rentfrow, P. J., Goldberg, L. R., Levitin, D. J. (2012). The structure of musical 

preferences: A five-factor model. J Pers Soc Psychol., 100, 1139-1157. 

doi:10.1037/a0022406 

Rentfrow, P. J., Goldberg, L. R., Stillwell, D. J., Kosinsky, M., Gosling, S. D., & Levitin, 

D. J. (2012). The song remains the same: A replications of the MUSIC 

model. Music Perception, 30, 161-185. doi:10.1525/mp.2012.30.2.161 

Risch, M., Scherg, H., & Verres, R. (2001). Music therapy for chronic headaches. 

Evaluation of music therapeutic groups for patients suffering from chronic 

headaches. Schmerz, 15 (2), 116-25. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11810342 

Rizzolatti, G., Fadiga, L., Gallese, V., & Fogassi, L. (1996). Premotor cortex and the 

recognition of motor actions. Cog. Brain Res., 3, 131-141. Retrieved from 

http://brainmind.med.uoc.gr/sites/default/files/S_C3_A3_Rizzolatti_1996

.pdf 



 

264 
 

Rodrigues, A., Silva, C., Bento, C., Lourenço, P. & Charepe, Z. (2004). A influência da 

utilização da Música na pessoa submetida a cirurgia cardíaca. Coimbra: 

Formasau, Formação e Saúde.   

Rosenkranz, K., Williamon, A., & Rothwell, J. C. (2007). Motorcortical excitability and 

synaptic plasticity is enhanced in professional musicians. Journal of 

Neuroscience, 27, 5200-5206. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17494706 

Roy, M., Peretz, I., & Rainville, P. (2008). Emotional valence contributes to music-

induced analgesia. Pain, 134, 140-147. doi:10.1016/j.pain.2007.04.003  

Rozzano, G. A. C. & Locsin, B. S. (1981). The effect of music on the pain of selected 

post-operative patients. Journal of Advanced Nursing, 6, 19-25. Retrieved 

from 

http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fj.1365648.1981.tb03091.x

?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1 

Ruud, E. (2013). Can music serve as a cultural immunogen?: An explorative study. Int J 

Qualitative Stud Health Well-being, 8. doi:10.3402/qhw.v8i0.20597 

Saarikallio, S. (2011). Music as emotional self-regulation throughout adulthood. 

Psychology of Music, 39, 307-327. doi:10.1177/0305735610374894 

Salvetti, M. G., & Pimenta, C. M. (2007). Dor crónica e a crença de auto-eficácia. Revista  

Esc de Enfermagem USP, 41(1), 135-140. Retrieved from 

www.scielo.br/pdf/reeusp/v41n1/v41n1a17.pdf 

Salvetti, M. G., Pimenta, C. M., Lage, L. V., Junior, J. O., &  Rocha, R. O. (2007). Auto-

eficácia e sintomas depressivos em doentes com dor crônica. Revista de 

Psiquiatria Clinica, 34(3), 111-117. Retrieved from  

http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol34/n3/111.html 

Sammler, D., Grigutsch, M., Fritz, T. & Koelsch, S. (2007). Music and emotion: 

Electrophysiological correlates of the processing of pleasant and 

unpleasant music. Psychophysiology, 44(2), 293–304. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17343712 

http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol34/n3/111.html


 

265 
 

Santos, M. O. (2008, Julho). Exercício físico e música: uma relação expressiva. Revista 

Digital, 13(122). Retrieved from http://www.efdeportes.com 

Sarkamo, T., Tervaniemi, M., Laitinen, S., Forsblom, A., Soinila, S., Mikkonen, M., . . .  

Hietanen, M. (2008). Music listening enhances cognitive recovery and 

mood after middle cerebral artery stroke. Brain, 131(Pt 3), 866-76. 

doi:10.1093/brain/awn013 

Sarnthein, J., vonStein, A., Rappelsberger, P., Petsche, H., Rauscher, F. H., & Shaw, G. 

L. (1997). Persistent patterns of brain activity: an EEG coherence study of 

the positive effect of music on spatial-temporal reasoning. Neurol Res, 

19(2), 107-16. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9175137 

Satoh, M., Nakase, T., Nagata, K., Tomimoto, H. (2011). Musical anhedonia: selective 

loss of emotional experience in listening to music. Neurocase, 17, 410-7. 

doi:10.1080/13554794.2010.532139 

Schellenberg, E. G. (2012). Cognitive performance after music listening: A review of the 

Mozart effect. In R. A. R. MacDonald, G. Kreutz, & L. A. Mitchell (Eds.), 

Music, health and wellbeing (pp. 324-338). Oxford: University Press. 

Schmithorst, V. J., & Holland, S. K. (2004). The effect of musical training on the neural 

correlates of math processing: a functional magnetic resonance imaging 

study in humans. Neurosci Lett, 354(3), 193-6. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14700729 

Schneider, P., Scherg, M., Dosch, H. G., Specht, H. J., Gutschalk, A., & Rupp, A. (2002). 

Morphology of Hesch´sgyrus reflects enhanced activation in the auditory 

cortex of musicians. Nature Neuroscience, 5, 688-694. Retrieved from. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12068300 

Schwartz, S. H., (1994). Are there universal aspects in the structure and contentes of 

human values. Jounal of Social Issues, 50, 19-45. doi:10.1111/j.1540-

4560.1994.tb01196.x  

Sciama, Y. (2007, Juillet-Aout). L´indifference a la douleur. Spécial Cerveau, La 

Recherche, pp. 62-65. 



 

266 
 

Seashore, C. E. (1919). The psychology of musical talent. New York: Burdett.  

Seligman, M., Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. 

American Psychologist, 55, 5-14. doi:10.5861/ijrsp.2012.295 

Setta, H. B., Gonçalves, O. R., Telles, C., & Verçosa, N. (2012). Tratamento da dor 

neuropática crônica pós-trauma com o uso do bloqueio periférico: relato 

de caso. Revista Dor, 13(3), 287-290. Retrieved from: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-

00132012000300016&lng=en&nrm=iso 

Siedliecki, S. L., & Good, M. (2006). Effect of music on power, pain, depression and 

disability. J Adv Nurs., 54(5), 553-62. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16722953 

Silva, A. C. (2007). Introduction. In D. S. Hamilton, (Ed.), Which values for our time? 

(pp. xiii-xvi). Lisbon: Fundação Calouste Gulbenkian.  

Silva, B. A. (1884). A música: Sua influencia e emprego therapeutico (dissertação 

inaugural, escola médico-cirúrgica de Lisboa) Lisboa: Netto e Companhia. 

Simavli S., Kaygusuz, I., Gumus, I., Usluogulları, B., Yildirim, M., & Kafali, H. (2014). 

Effect of music therapy during vaginal delivery on postpartum pain relief 

and mental health. J Affect Disord., 156, 194-9. 

doi:10.1016/j.jad.2013.12.027 

Simpson, S. D., & Karageorghis, C. I. (2006). The effects of synchronous music on 400-

m sprint performance. J Sports Sci., 24(10), 1095-102. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17115524 

Skinner, H. B. (2005). Current Ortopedia: Diagnóstico e Tratamento (3ª ed.). Mcgraw-

Hill Brasil. 

Sloboda, J. A., & Juslin, P. (2001). Psychological perspectives on music and emotion. In 

P. Juslin, & J. A.Sloboda (Eds.), Music and emotion: Theory and research 

(pp. 71–104). Oxford, UK: Oxford University Press. 

Sloboda, J. A., & O’Neill, S. A. (2001). Emotions in everyday listening to music. In P. 

N. Juslin, & J. A. Sloboda (Eds.), Music and emotion: Theory and research 

(pp. 415-430). Oxford: University Press. 



 

267 
 

Spintge, R. (2012). Clinical use of music in operating theaters. In R. A. R. MacDonald, 

G. Kreutz, & L. A. Mitchell (Eds.), Music, health and wellbeing (pp. 276-

289). Oxford: University Press. 

Standley, J. M. (1995). Music as a therapeutic intervention in medical and dental 

treatment: Research and clinical applications. In T. Wigram, B. 

Saperstone, & R.West (Eds.), The art and science of music therapy (pp. 3-

22). Langhorne, PA: Harwood. 

Staum, M. J., & Brotons, M. (2000). The effect of music amplitude on the relaxation 

response. Journal of Music Therapy, 37, 22-39. doi:10.1093/jmt/37.1.22 

Stefani, G. (1987). Compreender a Música. Lisboa: Editorial Presença.  

Stewart, L., von Kriegstein, K., Warren, J. D., & Griffiths, T. D. (2006).  Music and the 

brain: disorders of musical listening. Brain, 129, 2533–2553. Retrieved 

from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16845129 

Superio-Cabuslay, E., Ward, M., & Lorig, K. (1996). Patient education intreventions in 

osteoarthritis and rheumatoid  arthritis: A meta-analytic comparison with 

non-steroidal antiinflamatory drug treatment. Arthritis Care Research, 

9(4), 292-301. Retrieved from 

http://www.biomeddefine.com/sdx/t25/all/100/intervention+regimes+regi

me+therapy+details+of+education+observable+entity.html 

Tap, P., Costa, E. S., & Alves, M. N. (2005). Escala toulousiana de coping (ETC): Estudo 

de adaptação à população portuguesa. Psicologia, Saúde e Doenças, 6(1), 

47-56. Retrieved from 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S1645-

00862005000100003&script=sci_arttext 

Teixeira, A. P. (1988). Cirurgia I – Bases Propedêuticas. Faculdade de Ciências Médicas 

da Universidade Nova de Lisboa. 

Teng, X. F., Wong, M. Y., & Zhang, Y. T. (2007). The effect of music on hypertensive 

patients. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 4649-51. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18003042 



 

268 
 

Tercero-Quintanilla, G., Hernández-Roque, A.,  Luque-Coqui, M., Chartt-León, R. M., 

De la Torre-González, C., Verduzco-Serrano, A., Mendoza-Huerta, B., 

Contreras-Hernández, M. E., . . . Moyao-García, D. (2011). Efectos de la 

psicoprofilaxis quirúrgica en los niveles de ansiedad de pacientes 

pediátricos sometidos a adeno y/o amigdalectomia. Arch Inv Mat Inf,  3(1), 

24-29. Retrieved from www.medigraphic.org.mx  

Terkelsen, A. J., Mølgaard, H., Hansen, J., Andersen, O. K., & Jensen, T. S. (2005). Acute 

pain increases heart rate: differential mechanisms during rest and mental 

stress. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical, 121, 101-109. 

doi:10.1016/j.autneu.2005.07.001 

Thaut, M. H. (2003). Scientific Model of Music in Therapy and Medicine. San Antonio: 

IMR Press.  

Tillman, B. (2013). La Musique: un language universel? In E. Bigand, Le cerveau 

mélomane (pp.143-151). Paris: Éditions Belin.  

Tomoyukia, M., & Morihiro, S. (2007). Neural correlates underlying perception of 

tonality-related emotional contents.Neuroreport, 18. 1651-1655. doi: 

10.1097/WNR.0b013e3282f0b787 

Tousignant-Laflamme, Y., Rainville, P., & Marchand, S. (2005). Establishing a link 

between heart rate and pain in healthy subjects: A gender effect. The 

Journal of Pain, 6, 341-347. doi:10.1016/j.jpain.2005.01.351 

Tracey, I. (2011). Can neuroimaging studies identify pain endophenotypes in humans? 

Nat Rev Neurol, 7, 173-181. doi:10.1038/nrneurol.2011.4  

Trainor, L. J., Tsang, C. D., & Cheung, V. H. W. (2002). Preference for sensory 

consonance in 2 and 4 month old infants. Music Perception, 20, 187–194. 

Retrieved from 

http://www.jstor.org/discover/10.1525/mp.2002.20.2.187?uid=3738880&

uid=2&uid=4&sid=21105582427733 

Trehub, S. E. (2001). Musical predispositions in infancy. Annals of the New York 

Academy of Sciences, 930, 1-16. doi:10.1111/j.1749-6632.2001.tb05721.x 



 

269 
 

Uchino, B. N. (2006). Social support and health: A review of physiological processes 

potentially underlying links. Journal of Behavioral Medicine, 29. 

doi:10.1007/s10865-006-9056-5 

Ukkola, L. T., Onkamo, P., Raijas, P., Karma, K., & Järvelä, I. (2009).  Musical Aptitude 

Is Associated with AVPR1A-Haplotypes. PLoS ONE, 4, e5534. 

doi:10.1371/Journal.pone.0005534 

Vaajoki, A. Kankkunen, P., Pietilä, A.-M., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2011). Music as 

a nursing intervention: Effects of music listening on blood pressure, heart 

rate, and respiratory rate in abdominal surgery patients. Nursing and 

Health Sciences, 13, 412–418. doi:10.1111/j.1442-2018.2011.00633.x 

Valentim, J. (2008). Dor Aguda do Pós-operatório: Princípios Básicos. Revista Dor,16 

(1), 18-22. Retrieved from www.aped-

dor.org/images/revista_dor/pdf/2008/n1.pdf 

Vargas, A. P. (2012). European Music After 1945 as a Restricted Space of Enunciation. 

SAGE Open published online 16 May. Retrieved from 

http://sgo.sagepub.com 

Vasquez, A. (1969).  Ética – Rio de Janeiro: Zahar 

Vaz-Serra, A. (2007). O stress na vida de todos os dias (3ª ed.). Coimbra: Autor. 

Vaz-Serra, A. (2000). A vulnerabilidade ao stress. Psiquiatria Clínica, 21 (4), 261-278. 

Retrieved from http://rihuc.huc.min-saude.pt/handle/10400.4/192 

Vilaverde-Cabral, M., Silva, P. A., & Mendes, H. (Coord.) (2002). Saúde e doença em 

Portugal. Lisboa: Imprensa de ciências sociais. 

Vintém, J., Guerreiro, M., & Carvalho, H. (2008, Junho). Desigualdades de género e 

sociais na saúde e doença em Portugal: Uma análise do Módulo “Saúde” 

do European Social Survey 2004. In VI Congresso Português de 

Sociologia – Mundos Sociais: saberes e práticas. Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

Yasui, T., Kaga, K., & Sakai, K. L. (2007). Language and music: Differential hemispheric 

dominance in detecting unexpected errors in the lyrics and melody of 

memorized songs. Human Brain Mapping, 30, 588-601. Retrieved from 



 

270 
 

http://mind.c.u-

tokyo.ac.jp/Sakai_Lab_files/Papers/SakaiLab_HBM_2009_1.pdf 

Yovel, I. (2009). Acceptance and Commitment Therapy and the New Generation of 

Cognitive Behavioral Treatments. Isr J Psychiatry Relat Sci, 46(4), 304–

309. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20635779 

Yovel, I. & Bigman, N. (2012). Acceptance and commitment to chosen values in 

cognitive behavioral therapy. In M. Mikulincer & ,P. R. Shaver (Eds.), The 

Social Psychology of Meaning, Morality, and Choice (pp. 379-397). 

Washington, DC: American Psychological Association. 

Wall, P. & Melzack, R. (1996). The Challenge of Pain. London: Penguin Books. 

Warren, J. D., Uppenkamp, S., Patterson, R. D., & Griffiths, T. D. (2003). Separating 

pitch chroma and pitch height in the human brain. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America, 100. 

doi:10.1073/pnas.1730682100 

Watson, J. & Drury, N. (1987). Musicoterapia: Um caminho holístico para a harmonia 

interior (2ª ed.). São Paulo: Ground. 

Williams, D. R., Sternthal, M. J. (2007). Spirituality, religion and health: evidence and 

research directions. MJA, 186(10): 47–50. 

Wilson, S. J., & Saling, M. M. (2008). Contributions of the right and left mesial temporal 

lobes to music memory: Evidence from melodic learning difficulties. 

Music Perception, 25, 303–314. Retrieved from 

http://www.jstor.org/stable/10.1525/mp.2008.25.4.303 

White, J. L. (1999). Effects of relaxing music on cardiac autonomic balance and anxiety 

after acute myocardial infarction. American Journal of Critical Care, 8(4), 

220-230. Available from ProQuest. 

 Woodrow, K. M., Friedman, G. D., Siegelaub, A. B. & Collen, M. F. (1972). Pain 

tolerance: differences according to age, sex and race. Psychosomatic 

Medicine, 34(6). Retrieved from http://www.unethical-studies.org/wp-

content/uploads/2010/06/2010-06-29-Woodrow-548.pd 



 

271 
 

Zatorre, R. J., Evans, A. C., & McConnell, E. M. (1994). Neural mechanisms underlying 

melodic perception and memory for pitch. The Journal of Neuroscience, 

14(4), 1908-1919. Retrieved from 

http://www.zlab.mcgill.ca/docs/Zatorre_et_al_1994.pdf 

Zifkin, B. G. & Zatorre, R. J. (1998). Musicogenic epilepsy. In G. Z. Zifkin, F. 

Andermann, A. Beaumanoir, & A. J. Rowan (Eds.), Reflex Epilepsies and 

Reflex Seizures: Advances in Neurology (pp. 273-281). Philadelphia: 

Lippincott-Raven Publishers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

272 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 


