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Uma breve história da música
A organização, ainda que rudimentar e a imita-

ção dos ritmos e ruídos da natureza, as variações de 
altura e timbre de voz, os objetos sonoros (instru-
mentos musicais) e os fenômenos musicais têm sua 
evolução contada na História da Humanidade de 
forma cronológica e progressiva, com a diferencia-
ção do canto para a língua falada há, pelo menos, 
9.000 a.C.1

Os povos primitivos utilizavam a música para 
entrar em contato com entidades superiores pode-
rosos em suas cerimônias religiosas e místicas. Já na 
Idade Média, as doenças de origem mental, prin-
cipalmente, eram atribuídas às influências dos de-
mônios. Somente no século XVI, a Medicina se des-
vencilhou da Igreja e seus conceitos e seus dogmas 
para, assim, estabelecer a Medicina moderna. Des-
sa forma, a música passou a ser utilizada de forma 
terapêutica, fato este deflagrado pelo estudo das 
doenças mentais com a riqueza da diferenciação de 
ritmos e melodias que promovessem o bem estar2. 

Na história da enfermagem, a música começou 
a ser utilizada com a finalidade terapêutica por Flo-
rence Nightingale em 1859. Florence já se preocu-
pava com o equilíbrio do ambiente físico para a re-
cuperação de pessoas doentes e feridos da guerra3. 
Florence Nightingale já mencionava que:

[...] os instrumentos de sopro, inclusive a voz humana e os 

instrumentos de corda capazes de produzir sons contínuos, 

em geral trazem efeitos benéficos; [...], e isso independen-

temente da associação com o sentido dessas melodias (Ni-

ghtingale, 1989)3.

Após oito décadas, Isa Maud Ilsen, musicista e 
enfermeira, criou a Associação Nacional de Música 
nos Hospitais, foi pioneira no ensino de musico-
terapia na Universidade de Columbia e, em 1941, 
Harryet Ayer Seymour, também enfermeira, depois 
de observar soldados feridos das I e II Guerras Mun-
diais, dedicou-se à terapêutica musical através de 
método próprio, o “Método Seymour”. Preocupada 
com o tema, abriu uma escola para formação de 
musicistas para tocar a beira do leito de pessoas 
hospitalizadas e fez vários concertos para milhares 
de doentes nos Estados Unidos3,4.  

Em 1970, Martha Rogers, por meio do princí-
pio da integralidade e da ressonância, associou a 
vibração rítmica das ondas sonoras da música com 
a receptividade sensorial humana como uma pos-
sibilidade de assimilação do conteúdo transmitido 
pela música no momento da audição musical5. En-
tretanto, somente no final do século XX, a prática 
do uso terapêutico da música pela enfermagem foi 
difundida e diferenciada4.
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Em 1995, o Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEn), no Parecer Normativo 004/95, aprovado 
na 239ª Reunião Ordinária e realizada em 18.07.95, 
dispõe que as terapias alternativas (Acupuntura, 
Iridologia, Fitoterapia, Reflexologia, Quiropraxia, 
Massoterapia, dentre outras), são práticas oriun-
das, em sua maioria, de culturas orientais, exer-
cidas ou executadas por práticos treinados sem 
sistematização e são conhecimentos repassados 
de geração em geração, não estando vinculados 
a qualquer categoria profissional. Além disso, re-
solve o estabelecimento e reconhecimento das Te-
rapias Alternativas como especialidade e/ou qua-
lificação do profissional de Enfermagem.  Porém, 
para receber esta titulação, o profissional de Enfer-
magem deverá ter concluído e sido aprovado em 
curso reconhecido por instituição de ensino ou en-
tidade congênere, com uma carga horária mínima 
de 360 horas6. Em 19/03/1997, o COFEn, através da 
Resolução 197, estabelece e reconhece as Terapias 
Alternativas como especialidade e/ou qualificação 
profissional de Enfermagem7.

Minha trajetória
Minha convivência com a música ocorreu desde 

a infância, com o sonho dos meus pais em ver suas 
filhas tocando piano. O sonho dos meus pais tor-
nou-se meu objetivo pessoal e, após nove anos de 
estudo, conclui o curso técnico em piano. O curso de 
piano foi realizado em uma escola que chamamos 
de conservatório musical. Essa escola era liderada 
por religiosas e o contato com elas despertou-me 
o interesse pela música sacra. Dizia-se, no conserva-
tório, que o canto Gregoriano nos fazia acalmar8,9. 

Cursei a faculdade de enfermagem e, nesse 
período, a música ficou um pouco distante do coti-
diano, porém presente na alma. No decorrer da prá-
tica profissional em contato com mães de crianças 
portadoras de doença crônica, entrei em contato 
com uma mulher, que é mãe e teme pela doença 
e hospitalização do seu filho. Durante alguns anos, 

observei um grande número de mães em situação 
de angústia pela incerteza no restabelecimento da 
saúde de seus filhos e o medo do futuro ou de como 
poderia ser o enfrentamento da luta pela vida de 
seus filhos diante de uma doença crônica. Esse nú-
mero de encontros aliada à experiência pessoal de 
ser mãe e ter vivenciado uma internação do meu fi-
lho, me fez questionar como a Enfermagem poderia 
ajudar essas mães a enfrentar este período tão di-
fícil de hospitalização. Apesar da formação musical 
em escola liderada por religiosas e o interesse por 
músicas sacras, meu estudo não teve conotação de 
religiosidade e/ou religião. Porém, retomei o concei-
to de que o canto Gregoriano transmitia a calma e 
apliquei na minha pesquisa8,9.

 O objetivo do meu estudo foi verificar se 
o canto Gregoriano altera o estado de ansiedade 
das mães com filhos internados. Foi realizada uma 
pesquisa descritiva, exploratória, correlacional com 
análise quantitativa, quase experimental. A coleta 
dos dados foi realizada no período de Julho de 2009 
a Fevereiro de 2010. Setenta e uma mães foram in-
vestigadas sendo que, 28 mães atenderam todos 
os critérios desta pesquisa. A pesquisa atendeu aos 
requisitos do Conselho Nacional de Saúde, na Re-
solução nº 196 de 10 de outubro de 1996. O nível 
de significância adotado foi de 5% para as análises 
estatísticas8,9.

Cada mãe foi convidada pessoalmente a partici-
par da pesquisa e após o aceite do convite, assinou 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em 
seguida, preencheu o Inventário de Diagnóstico de 
Ansiedade Traço (IDATE). Essa escala foi traduzida 
e adaptada para o Brasil e é a mais utilizada para a 
avaliação da ansiedade. É composta por duas esca-
las para medir ansiedade traço e ansiedade estado, 
em que dois conceitos se diferenciam nas medidas 
da característica da personalidade e na condição 
cognitivo-afetiva transitória, respectivamente8. Fo-
ram agendados dois encontros no quarto individual 
do próprio paciente para a realização da audição 
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musical de canto Gregoriano, quando respondeu ao 
Inventário de Diagnóstico de Ansiedade Estado antes e 
após a audição musical e o formulário de identificação 
do sujeito da pesquisa contendo dados pessoais, dados 
relacionados ao filho internado e informações sonoro-
musicais após a audição musical. Foi utilizado um apa-
relho de som digital portátil com auxílio de fones de 
ouvido que foram higienizados com álcool 70% após 
cada uso. Na primeira audição musical, verificou-se que 
25 (89,2%) mulheres tiveram seu estado de ansiedade 
diminuídos; uma (3,6%) mulher não sofreu influência no 
seu estado de ansiedade e 2 (7,2%) tiveram seu estado 
de ansiedade aumentados após a primeira audição de 
canto Gregoriano. Na segunda audição musical de can-
to Gregoriano, 25 (89,2%) continuaram a ter seu estado 
de ansiedade diminuídos e 3 (10,8%) tiveram seu esta-
do de ansiedade aumentado após ouvir canto Grego-
riano. Vale ressaltar que, dentre as 56 audições musicais 
realizadas pelas 28 mulheres que concluíram o estudo, 
em 23 (41, 07%) houve diminuição da ansiedade com 
mudança na categoria do escore de ansiedade, ou seja, 
de elevado para moderado e baixo. O resultado obtido 
foi significante à um nível de significância de 5%, isto é, 
houve eficiência de 95%8,9.

A utilização do canto Gregoriano diminuiu o estado 
de ansiedade das mães de crianças hospitalizadas em 
um hospital pediátrico de atenção quaternária acomo-
dados em quartos individuais. O que este estudo reve-
la, leva-nos a confirmar o que outros pesquisadores e 
escritores já divulgaram: a influência da música sobre 
o nosso organismo é real. Ressalta-se que, estas mães 
estavam acomodadas em quarto privativo e fizeram a 
audição musical com fones de ouvido, fato que as man-
tiveram sem a influência dos ruídos do ambiente8,9. 

Considera-se necessário investigar os possíveis efei-
tos do canto Gregoriano em outros ambientes do hospi-
tal e em outras formas de acomodação do cliente. Ape-
sar de a música estar num contexto milenar, fazer parte 
da História da humanidade desde a pré-história, ainda 
temos muitas questões a resolver e conhecer sobre seus 
efeitos na biologia do Homem8,9. 
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