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RESUMO 

 

Com o decorrer do processo de globalização e os avanços tecnológicos o envelhecimento 

tornou-se um fenômeno mundial. Este episódio vem acontecendo de uma forma muito rápida e 

progressiva devido as transformações de naturezas biológicas, como também de ordem política, 

social, cultural e psicológicas. Visto a relevância do tema, o presente trabalho tem como objetivo 

fazer uma inter-relação entre a musicoterapia e a reabilitação neuropsicológica aplicada a demência 

de alzheimer e quais são suas variáveis no tratamento. Diante disso, investigar também a literatura 

para conhecer as contribuições da música para o tratamento multidisciplinar em idosos com 

Doença de Alzheimer.  
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INTRODUÇÃO 

 

Com o decorrer do processo de globalização e os avanços tecnológicos o envelhecimento 

tornou-se um fenômeno mundial. Este episódio vem acontecendo de uma forma muito rápida e 

progressiva devido as transformações de naturezas biológicas, como também de ordem política, 

social, cultural e psicológicas, dando uma conotação e um aspeto multidimensional e fortemente 

associado a qualidade de vida. Os fatores multidimensionais são autónomos do corte cronológico 

e podem aumentar o risco de doenças, incluindo as demências. Envelhecer, portanto, é uma 

realidade natural, que concatena em geral com desenvolvimento fatores de risco para a Demência 

de Alzheimer (DA), resultando-se assim em grandes problemas para as políticas públicas e a 

própria saúde em si (Barbosa, 2017).  

Neste sentido, com o decorrer do processo de desenvolvimento humano, algumas 

exprobrações relacionadas às perdas cognitivas se tornaram comuns, inclusive durante o decurso 

do envelhecimento.  Sendo desde de falhas esporádicas de memória de indivíduos normais até uma 

demência com amnésia mais aguda, afasia, agnosia, apraxia e incapacitação funcional. 

Tipicamente todos esses sintomas estão geralmente associados à (DA).  

Dentre algumas demências, a mais constante é a DA, sendo considerada como um problema 

proeminente para saúde individual e coletiva. Pois a mesma pode gerar incapacidades e 

dependência nos utentes, bem como fomentar uma carga emocional, social e financeira as suas 

famílias, além de agravar o estado (Silva, 2014).  

Posto isto, a DA então é um processo anormal do envelhecimento, como também é 

caracterizado como uma perturbação mental degenerativa com atrofia cerebral, que acarreta 

também a perda da capacidade funcional humana. Não obstante de ocorrer um declínio cognitivo 

linear, não existe um padrão de perda de autonomia funcional, o que remete a uma necessidade de 

compreensão das características neurodegenerativas progressivas relacionadas à cognição, 

comportamento e funções prejudicadas da vida quotidiana (Barbosa, 2017).  

Portanto, levando em consideração as características da DA, cabe salientar que Reabilitação 

neuropsicológica tem como meta promover a melhoria dos declínios cognitivos, sociais e 

emocionais  causadas por alguma lesão cerebral, bem como capacitar o utente para a conquista do  
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seu bem-estar e também reduzir os impactos dos problemas na vida quotidiana, apoiar o retorno 

aos diferentes mais prósperos contextos de vida, apoiar na adaptação e uma nova rotina de 

funcionamento físico e cognitivo, aumentar o ajustamento psicossocial através da formação de 

competências de relacionamento interpessoal.  E com isso construir com o utente e com os seus 

familiares um plano de integração na vida ativa ou profissional. 

 Por fim, a reabilitação neuropsicológica remete também a dimensões como a reabilitação 

cognitiva e a própria psicoterapia, sendo os trabalhos realizados em família até a reintegração 

profissional. (Pontes, 2015). Fazendo uma integração com a reabilitação neuropsicológica, a 

“música” tem uma representação neurológica profunda, com linhas diretas ligadas a afetividade, 

emoções, controle dos impulsos e principalmente a motivação.  

As melodias podem estimular a memória não verbal por meio das áreas associativas 

secundárias, as quais dão acesso direto a perceção, interligadas as áreas associativas de afluência 

cerebral que unem as muitas sensações (Weigsding, 2018). O agrupamento desses ofícios motores 

e cognitivos envolvidos no processamento musical é nomeado de “função cerebral”. Esta função 

exige algumas operações mentais, como interpretação dos ritmos, harmonias, timbres, expressão 

motora, processos cognitivos e emocionais para a construção de um mecanismo de interpretação 

musical (Weigsding, 2018).  

Sumarizando, visto a relevância do tema, o presente trabalho tem como objetivo fazer uma 

inter-relação entre a musicoterapia e a reabilitação neuropsicológica aplicada a demência de 

alzheimer e quais são suas variáveis no tratamento. Diante disso, investigar também a literatura 

para conhecer as contribuições da música para o tratamento multidisciplinar em idosos com DA. 

 

REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA 

 

Segundo a Organização mundial da saúde (OMS), a reabilitação neuropsicológica é um 

procedimento de recuperação de pacientes na busca pela melhor condição física, psicológica e de 

adaptação social possível. E isso engloba todas as medidas que tem como objetivo a diminuição 

do impacto de inabilidade e condições de desvantagens, de maneira a consentir a otimização da 

integração social do utente (Silva, 2018).  

Define-se também a reabilitação neuropsicológica como um grupo de intervenções que tem 

têm como objetivo ajudar na melhoria de problemas cognitivos, emocionais e sociais decorrentes 

de algum traumatismo encefálico, ajudando a pessoa a obter maior independência dependendo do 

caso, e uma melhor qualidade de vida (Hamdan, 2011).  
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Nesse pressuposto, a reabilitação tem como objetivo ajudar na melhoria da qualidade de vida 

dos utentes e dos seus familiares, otimizando toda a prestabilidade das funções total ou 

parcialmente preservadas através do ensino de estratégias compensatórias, aquisição de novas 

habilidades e adaptação as perdas perpétuas. O método de reabilitação neuropsicológica propicia 

uma conscientização do utente a despeito de suas capacidades restantes, oque geralmente acarreta 

a uma mudança na auto-observação e, supostamente de uma aceitação de sua nova realidade 

(Pontes, 2016).  

A reabilitação neuropsicológica é vista como um processo ativo e dinâmico que procura 

capacitar as pessoas com défices cognitivos causados por lesão ou doença, para que possam 

adquirir um bom nível de funcionamento social, físico e psíquico. Desta forma, a reabilitação 

neuropsicológica procura maximizar as funções cognitivas por meio do bem-estar psicológico, da 

funcionalidade na realização das atividades de vida diária, e do relacionamento social.  

Tem por objetivo também a diminuição dos défices que implicam afastamento e isolamento 

social, dependência e discriminação. É um tratamento biopsicossocial que envolve os pacientes e 

os seus familiares, tendo em conta as alterações físicas e cognitivas dos sujeitos, o ambiente em 

que vivem, os fatores subjetivos, entre outros (Maia, 2009).  

A fundamentação científica da reabilitação neuropsicológica dar-se-á na plasticidade 

neuronal, sendo esta a capacidade do cérebro de se regenerar e adaptar na sua morfologia. Esse é 

um mecanismo adaptativo biológico do sistema nervoso que modifica, constantemente, a sua 

organização estrutural e a sua funcionalidade, respondendo a estímulos, tanto intrínsecos como 

extrínsecos.  

Em suma, a plasticidade neuronal é uma propriedade interna do cérebro humano que permite 

ao sistema nervoso a capacidade de escapar às restrições do seu próprio genótipo e assim adaptar-

se às pressões ambientais, mudanças a nível fisiológico e experiências. Desta maneira, o 

conhecimento dos mecanismos da plasticidade sináptica e de recuperação funcional orienta a 

formulação dos princípios básicos e modelos de reabilitação, enquanto o conhecimento dos fatores 

prognósticos permite a sua aplicação racional (J. Q., et al., 2011; Pascual-Leone, Amedi, Fregni, 

& Marabet, 2005).  

Com o decorrer dos estudos da mecânica de recuperação funcional após a ocorrência de 

lesões cerebrais, conclui-se que existem três pressupostos utlizados na reabilitação 

neuropsicológica; a restituição a substituição e a compensação. A “substituição” funcional está 

associada ao princípio que sugere, quanto mais precoce a lesão maior a probabilidade de 

recuperação funcional, já a “restituição” funcional após lesões cerebrais é possível quando estas 

lesões são parciais ou circunscritas. 
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Por esta razão, a reabilitação neuropsicológica nunca é considerado um processo de fácil 

acesso, nunca é simples, daí a necessidade de educar e ensinar o paciente, os seus familiares e/ou 

cuidadores, estratégias de maneira a lidar eficazmente e corretamente com as suas dificuldades 

cognitivas no seu quotidiano (estratégias de coping) e organização para produção de respostas, 

proporcionando melhorias das funções cognitivas e da qualidade de vida (J. Q., et al., 2011; 

Pascual-Leone, Amedi, Fregni, & Marabet, 2005).  

Neste sentido algumas estratégias de compensação são desenvolvidas espontaneamente pelo 

utente ou pela sua família e cuidadores, podendo ser aperfeiçoadas a partir de sugestões do 

terapeuta. tipicamente compensações exige um treino muito intenso e assertivo e uma boa 

capacidade de disciplina e planeamento por parte do paciente e da sua família e/ou cuidadores. Por 

fim, sumarizando este presente conceito, observa-se alguns princípios genéricos da reabilitação 

neuropsicológica\cognitiva.  

✓ As funções cognitivas comprometidas são identificadas a partir do exame 

neuropsicológico. ✓ Um modelo teoricamente embasado define o processo cognitivo que vai ser 

treinado, ✓ As tarefas terapêuticas são praticadas de forma repetida, ✓ O processo remediado é 

individualizado, ou seja, ajustado ao nível de performance de cada indivíduo. ✓ O uso de trabalhos 

para casa e testes de generalização permite verificar a aplicação das melhorias de desempenho na 

sua vida cotidiana.  ✓ As medidas de sucesso ou fracasso relacionam-se com a capacidade de vida 

independente e reabilitação profissional (Maia, Correia & Leite, 2009). 

 

O ENVELHECIMENTO, A FAMILIA E A DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

O envelhecimento é a etapa final do processo de desenvolvimento do ser humano, onde 

algumas perdas são inevitáveis e o declínio da memória é considerado algo até comum, onde 

algumas pessoas e sítios são esquecidos, bem como onde deixou-se alguns objetos ou até nomes 

de pessoas relevantes em sua vida. entretanto, o envelhecer não acomete de forma relevante outras 

áreas da cognição, como a linguagem, orientação no tempo e no espaço e na capacidade funcional 

para realização de tarefas. Entretanto alguns acometimentos de memória podem ser patológicos, e 

prejudicaram as funções cognitivas do sujeito. (Chaimowicz, 2009).  

A Doença de Alzheimer é apontada no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-V, 2014), como uma Perturbação neuro-cognitiva maior, com ou sem perturbação 

comportamental definida pela perca da função cognitiva. Portanto a DA é reconhecida como um 

comprometimento da memória, pois o hipocampo e o córtex entorrinal são acometidos, 

impossibilitando o processamento de informação, fixação e concentração.  
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Dentre todas as outras demências, a DA detém uma incidência de cerca de 60% a 70% da 

população durante o processo de envelhecimento, e vem progredindo gradativamente devido ao 

rápido processo de envelhecimento na contemporaneidade, dobrando a média a cada cinco anos.  

O Alzheimer afeta degenerativamente as funções cognitivas como a memória, atenção, 

planeamento e linguagem, fazendo com que o utente vá perdendo suas capacidades de administrar 

suas funções diárias, acarretando danos em sua vida social e também interferindo de forma 

relevante em sua qualidade de vida. A evolução da doença este relacionado com diversos fatores, 

como idade, nível educacional, genética ou a própria biologia, evidenciando a 

multidisciplinaridade da doença (Barbosa, 2017).  

Nesse Sentido, a DA é caracterizada em 3 etapas: leve, moderada e grave, segundo seus 

respetivos níveis de comprometimento cognitivo e o seu grau de dependência. O sofrimento e a 

angústia   causada pela perda de memória concomitantemente com a perda da linguagem, anterior 

a o início do distúrbio motor, significa que as suas funções diárias ficam seriamente prejudicadas 

(Correia, 2010). 

 A fase leve ou inicial da demência caracterizar-se-á por pequenos deficits na memória 

recente, dificuldades para falar, desorientação no tempo e no espaço dificuldades de tomada de 

decisões, mudanças comportamentais, como irritabilidade e agressividade com esquecimento de 

pessoas mais próximas, distúrbios de sono, e grandes dificuldades na elaboração de tarefas simples 

da vida quotidiana diária. 

Todavia na fase moderada, as sintomatologias se agravam, podendo acontecer alguns deficits 

motores, perturbações do sono, alucinações, perda de peso e movimentos e falas recorrentes. 

Quando acometida, as linguagens se tornam ilógicas, confusas e incompreensíveis. Isto acontece 

por refletir as perturbações específicas da linguagem, as dificuldades cognitivas e, em suma, as 

perturbações de memória (Barbosa, 2017). 

 A logoclonia, repetição incoercível da última sílaba das palavras, é um transtorno de 

linguagem peculiar à demência do tipo alzheimer. A fase grave ou a última fase, é bastante crítica, 

pois o cérebro já não responde aos sistemas motores e os aspetos cognitivos mais importantes, 

deixando o utente sem conseguir responder ás perguntas mais simples. Nesta fase o utente se torna 

completamente dependente dos seus cuidadores, familiares ou responsáveis, que nesse contexto 

passam a dedicar-se em tempo integral a ele.  

Especificamente na amnésia, que é a disfunção mais comum na DA, são conotados quatro 

tipos mais comuns, a amnésia retrógrada, amnésia de evocação, ecmnésia, e amnésia de por 

dissolução do estoque mnésico. A amnésia retrógrada prejudica as memórias que foram 

catalogadas em momentos anteriores da revelação da doença (Correia, 2010). 
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Na amnésia de evocação, os nomes das coisas e pessoas são esquecidos, por isso não são 

evocados. Já na ecmnésia o utente tem a presentificacão   dos acontecimentos passados através de 

pequenos gestos que vão acontecendo. Por fim a amnésia que é quando algumas lembranças são 

completamente esquecidas, pois seu estoque mnésico foi anulado pela doença (Silva, 2018).  

Não obstante a declividade progressiva das atividades cognitivas, a perturbação 

comportamental tem consequências não apenas para o próprio utente, como também para sua 

família, que passam a assumir a responsabilidade de cuidar, não obstante a forte carga emocional 

de verem seus entes queridos passando por uma progressiva mudança de comportamento, 

tornando-se confusos e isolados (Correia, 2010).  

Posto isto, compreende-se que família tem grandes mudanças em seus comportamentos com 

o decorrer da involução, seja ela intelectual, afetiva, e a posteriori física do seu ente querido, 

deixando sentimentos como o abatimento, o desespero, pena, sobrecarga física e\ou emocional, 

dentre muitos aparecerem. 

Neste sentido, levando em consideração a grande importância desta temática e suas 

contribuições para o campo da neuropsicologia, e de um tema que vem atingindo um número cada 

vez mais elevado de famílias. Contudo compreende-se que existe famílias que precisam ser 

assistidas, orientadas e acolhidas para conseguirem lidar com esse processo de adoecimento que 

nesses casos não é individual, mas coletivo (Gil, 2005). 

 

A MÚSICA COMO TERAPIA 

 

O sistema nervoso central tem uma capacidade de alterar sua estrutura em decurso de suas 

experiências, ou seja, isto é definido como neura plasticidade ou plasticidade neural. Algumas 

pesquisas relatam a ativação cortical durante o processamento auditivo da música, ou seja, reflete 

as experiências pessoais acumuladas ao longo do tempo. Também as técnicas de neuroimagem 

permitem a documentação das alterações plásticas no cérebro humano concatenadas ao fazer 

musical, ou seja, o cérebro alem de processar a música é modificado por ela (Rosário e Loureiro, 

2016).  

Neste ínterim, define-se a Musicoterapia como uma utilização profissional da música, bem 

como de seus componentes e elementos como uma forma de intervenção em contextos médicos, 

educativos e sociais, em utentes, grupos ou comunidades, que buscam melhorar sua qualidade de 

vida e seu bem-estar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual, e espiritual. As pesquisas, 

a prática, a educação e a formação clínica em musicoterapia são baseadas em critérios profissionais 

padronizados consoantes a seus contextos políticos, sociais e culturais (Rosado, 2016).  
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Algumas terapias não farmacológicas como psicoeducação, psicoterapia, terapia 

ocupacional, musicoterapia, são também recomendadas pelos médicos, estudos monstrão uma 

melhora significativa nos tratamentos de pacientes com DA que são tratados com musicoterapia. 

A musicoterapia pode agir como um funcionamento compensatório no processo de reabilitação 

neuropsicológica, ou seja, significa poder-se identificar habilidades ou funções remanescentes dos 

utentes, e com isso, trabalhar para o desenvolvimento de novas habilidades que possam compensar 

o deficit (Rosado, 2016). 

A musicoterapia neurológica, remete a área de ação da musicoterapia, pois dar-se-á visando 

estimular mudanças nas áreas cognitivas, motoras e de linguagem, após o acometimento da doença 

neurológica, com base no modelo neurocientífico na perceção e produção musical a música pode 

atuar em regiões não musicais do cérebro e no uso da música como tratamento. A música enquanto 

complexo multissensorial, no contexto terapêutico, pode exercer importante papel de reabilitação 

cognitiva (Silva, 2014).  

 

  MUSICA, MEMORIA, EMOÇÃO E REABLITAÇÃO  

 

A Reabilitação cognitiva da memória é orientada quando há um dano neurológico ou doença 

que interrompe ou impossibilita a ativação mnemônica, ou seja, a música pode incumbir-se de um 

papel especial na reabilitação da memória. A memória pode ter sua classificação em diferentes 

tipos como por exemplo; memória de trabalho, memória semântica, memória episódica, sistema 

de representação percetual, memória processual e prospetiva (Rosado, 2016). 

 Neste pressuposto, algumas pesquisas demonstram que a música pode servir como recurso 

mnemónico para facilitar o aprendizado e estimular as lembranças de informação. As estruturas 

temporais são muito desenvolvidas com esses estímulos, como a música o canto e a rima, ou seja, 

isso poderia contribuir para tratamentos nessas regiões corticais.  

O relacionamento entre música e emoção é ativada pela memória de experiências afetivas 

relacionadas com alguma canção significativas na história de vida do utente. Ou seja, fragmentos 

de melodia podem convocar uma série de recordações no tocante a letra da canção. O contento 

emocional de uma melodia pode ser processado imediatamente tendo em vista que as memórias 

insistem quando são carregadas de significado pessoal ela (Rosário e Loureiro, 2016).  

Investigações com utentes portadores de lesão cerebral monstra que algumas regiões do 

encéfalo estão juntas na regulação da memória Através de exames de neuroimagem, uma pesquisa 

recente realizada com portadores de Alzheimer encontrou evidências de que a memória musical é 

processada em um sistema neurológico específico, independente de outros sistemas de memória. 
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Tais conclusões poderiam explicar a surpreendente preservação da memória musical nesta doença 

neurodegenerativa (Jacobsen et al. 2015).  

A musicoterapia neurológica tem mostrado grande resultados em doenças como a alzheimer, 

e a reabilitação da memória pode ajudar a pessoas com demência a recordar e tornar-se alerta, 

recordar mais informações. A musicoterapia também pode ser utlizada em pessoas que não tenham 

a demência como um reforço dessa capacidade, levando em consideração que devesse ser mais 

investigado esse tema, são promissoras as perspetivas Rosário e Loureiro, 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sumarizando, e levando em consideração o presente estudo acima supracitado, compreende-

se que a reabilitação neuropsicológica\cognitiva pode ser realizada de diferentes maneiras com 

diferentes utentes em várias perspetivas, bem como a reabilitação é um processo que não envolve 

apenas o paciente, mas sim todo o seu contexto de vida, dando um conotação bio-pisco-social para 

este processo de reabilitação.   

Estudos sobre a doença de alzheimer ainda não constataram nenhuma cura para a mesma, 

contudo algumas investigações avançam muito nesse campo, como por exemplo a produção de 

irisina através do exercício físico, ou investigações sobre o processamento de informação musical 

e a emoção, são pesquisas relevantes para a neuropsicologia e para toda comunidade científica.  

Conclui-se que a música tem uma grande correlação com a doença de alzheimer bem como 

com a reabilitação e a própria estimulação neuropsicológica, e estudos apontem uma grande 

melhoria na qualidade de vida dessas pessoas que aderem ao tratamento musicoterápico, contudo 

são necessárias maiores investigações nesse domínio para cada vez mais se obter grandes avanços 

no tratamento, no método e consequentemente na qualidade de vida das pessoas 
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