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RESUMO  
 

 
O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta diretamente o cérebro, causando 

morte celular e atrofia cerebral. Como consequência, o paciente tem perda de memória de 

curto prazo e, progressivamente, de longo prazo também. A doença não tem cura, mas 

existem tratamentos eficazes que podem retardar o avanço da mesma. Neste projeto de 

pesquisa, o objetivo é utilizar atividades musicais com pacientes idosos portadores de 

Alzheimer de nível moderado e verificar como estas atividades influenciam na memória de 

curto prazo. Após as intervenções realizadas, será serão realizados testes de memória e 

avaliaremos se houve eficiência e melhora.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A música é conhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que 

desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável 

de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial 

em questões reflexivas voltadas para o pensamento. Segundo Ludwig Van Beethoven, “A 

música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos. A melodia é a vida 

sensível da poesia”. 

 Quando o som entra pelos ouvidos, outras áreas do cérebro também são ativadas: 

movimento, memória, atenção, emoção… Muitas pesquisas e estudos mostraram que a 

música tem efeitos positivos no cérebro, liberando dopamina, mais conhecido como 

"hormônio do prazer". 

 A dopamina é neurotransmissor, substância química produzida pelos neurônios, que 

regula o humor e a liberação de alguns hormônios. Quando liberados no cérebro, dão 

sensação de bem-estar e felicidade. No século XVIII, apareceram os primeiros artigos sobre 

os efeitos da música em diferentes doenças. Em "Music Physically Considered", artigo 

publicado em 1789 na revista Columbia Magazine, já era mencionado os efeitos exercidos 

pela música na mente humana. 

 Com base em pesquisas atuais sobre os seus efeitos no corpo humano, entende-se 

que esta atinge todo o organismo, provocando efeitos de âmbito biológico, fisiológico, 

psicológico, intelectual, social e espiritual, agindo de maneira significativa no sistema 

nervoso, respiratório, circulatório, digestivo e metabólico. Estudos ainda ressaltam que a 

música reduz o nível das catecolaminas presentes no sistema nervoso central baixando a 

pressão sobre as paredes dos vasos, levando a reprodução de imagens mentais, 

influenciando a rede do cérebro que determina experiências emocionais (sistema límbico), 

em que os neuroquímicos liberam serotoninas, endorfinas, encefalinas, opioides endógenos 

naturais do corpo aliviando a dor. 

  A Doença de Alzheimer constitui a forma mais comum de demência em idosos. 

Atualmente atinge de 17 a 25 milhões de pessoas no mundo, considerando-se sua 

incidência em um a 1,5% das pessoas entre 60 e 65 anos, e em 45% após os 95 anos. 



 
  A música como tratamento de Alzheimer tem efeitos duradouros, melhora o humor, 

o comportamento e a função cognitiva, estes persistem por horas ou dias depois de terem 

sido desencadeados pela mesma. É um recurso de grande importância na atenção aos 

idosos, pois estimula o prazer do convívio social e influência nas mudanças 

comportamentais. 

 

 

2. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de portadores de 

Alzheimer é aproximadamente de 35 milhões no mundo. Em razão do envelhecimento da 

população global, esses números praticamente dobrarão, em 2030, serão 65 milhões de 

portadores. O Alzheimer ainda não tem cura, mas existem tratamentos eficazes que podem 

prolongar a vida e o bem-estar do paciente.  

De acordo com o blog Crescendo Juntos, a música é reconhecida por muitos 

pesquisadores como uma modalidade que desenvolve a mente humana, promove o 

equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e 

o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas voltadas para o 

pensamento. 

 

3. OBJETIVO   

 

Objetivo geral: 

 Verificar a eficiência da música no tratamento alternativo do Alzheimer.  

 

Objetivos específicos: 

Realizar testes interativos com música em pacientes com Alzheimer moderado e 

verificar seu efeito.  

 

 



 
 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

 

A primeira etapa teórica, consistiu em pesquisar e ler artigos de pesquisas sobre o 

tema. Na segunda etapa pretende-se procurar locais que tenham pacientes com Alzheimer 

como asilos ou centros geriátrico e verificar a possibilidade da realização da parte prática. 

Para isto, pretende-se elaborar um termo de consentimento entre as intuições e sempre 

tendo auxilio e apoio de profissionais especializados com os psicólogos ou médicos.  

Após a parceria, pretende-se separar os idosos em grupos. Em seguida será 

elaborado e aplicado um questionário aos cuidadores, com o intuito de saber mais sobre os 

idosos já selecionados que irá participar como: nome, se gosta de música, hábitos diários, 

entre outros.  

 Na próxima etapa, ainda em estruturação, será criada as atividades de intervenção 

com a música e os testes que serão realizados.  
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