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MUSICOTERAPIA
A Musicoterapia é um método terapêutico alternativo, não invasivo, eficaz e económico, que tem vindo a ser aplicado a
pessoas de todas as idades, antes, durante e após intervenções/procedimentos terapêuticos (Campos, 2015; Néné, Marques
e Batista, 2018). Auxilia os Enfermeiros na criação de um ambiente terapêutico favorável ao bem-estar das pessoas de quem
cuidam, promovendo a humanização dos cuidados de saúde.

MUSICOTERAPIA E O TRABALHO DE PARTO
O parto é um momento muito especial na vida da mulher e do seu acompanhante, contudo acarreta preocupações e

METODOLOGIA

medos: medo do desconhecido, da perda de controlo, de possíveis complicações e, sobretudo, medo da dor (Lowdermilk e

Objetivo: Identificar os benefícios da Musicoterapia no decorrer do Trabalho

Perry, 2008). O medo e a ansiedade materna, durante o Parto, desencadeiam a liberação de catecolaminas, que

intensificam a dor, afetando o Trabalho de Parto e consequentemente o Nascimento (Karkal, Kharde e Dhumale, 2017;

de Parto
Revisão da Literatura, com pesquisa nas bases de dados científicas da
plataforma EBSCOhost (Medline complete, Nursing & Allied Health Collection:
Comprehensive, Medic Latina, CINAHL Complete, Cochrane Plus Collection) e
RCAAP com a seguinte conjugação de descritores: “ti(music*) AND ti(labo*)” e

Ward e Hisley, 2009).
A dor no Trabalho de Parto é uma experiência universal, complexa e única, que surge como produto do conjunto de
estímulos fisiológicos, psicológicos e socioculturais (OE, 2010). A intensidade da dor varia muito e, geralmente, aumenta à
medida que o trabalho de parto progride (Karkal, Kharde e Dhumale, 2017).

“ti(music*) E as(parto)”. Como limitadores foram definidos: texto completo;

A experiência da mulher, durante o Trabalho de Parto, pode ser beneficiada pelo uso de métodos não farmacológicos. A

friso cronológico de 5 anos (2015.01.01 – 2020.01.01); idiomas inglês,

Musicoterapia produz efeitos benéficos ao nível de três diferentes áreas: afetiva, cognitiva e psicomotora. (Bergold & Alvim,

espanhol e português.

2009).

RESULTADOS
Da pesquisa foram obtidos 5 artigos: 2 estudos quantitativos, 1 revisão integrativa da literatura e 2 Relatórios de Estágios de Natureza Profissional (Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica).

Método não farmacológico

Maior satisfação com o parto

• Fácil implementação
• Bom custo eficácia (Ferreira, 2016; John e
Angeline, 2017; Karkal, Kharde e Dhumale,
2017).
• Intervenção
de
Enfermagem
Independente
• Promove a humanização do parto e
centralidade dos cuidados
• Estimula a participação ativa da mulher
(Perdigão, 2018).

Distração Poderosa

• Afasta atenção da dor
• Promove relaxamento, conforto, calma e
segurança (Bergold, 2003)

• Controlo e alívio da dor, conforto
• Redução da ansiedade e o medo (Campos,
2015; Ferreira, 2016; John e Angeline,
2017; Karkal, Kharde e Dhumale, 2017;
Perdigão, 2018;).
• Técnica de relaxamento, conferindo
tranquilidade,
segurança
e
calma
(Campos, 2015; Ferreira, 2016; Karkal,
Kharde e Dhumale, 2017; Perdigão, 2018).

Efeitos Fisiológicos

Melhoria da Experiência de Parto

• Diminuição da pressão arterial, frequência
cardíaca e respiratória
• Relaxamento muscular (Bergold, 2003)
• Redução da dor (Campos, 2015; Néné,
Marques & Batista, 2018)

• Redução do medo e stress (Campos, 2015;
Néné, Marques & Batista, 2018)
• Melhoria do humor materno, promovendo
um parto calmo
• Diminuição da ansiedade materna e neonatal
(Bergold & Alvim, 2009)

CONCLUSÃO
O uso da Musicoterapia permite um melhor controlo e alívio da dor, reduzindo a ansiedade e o medo, tornando a experiência do Trabalho de Parto
como algo positivo e satisfatório. A evidência científica mostra a sua contribuição para a melhoria do bem-estar materno-fetal. O Enfermeiro
Especialista em Saúde Materna e Obstétrica deve informar a parturiente acerca das medidas não farmacológicas existentes, em detrimento das
farmacológicas, tornando o Trabalho de Parto menos invasivo e mais natural. Para isso, é fundamental que no período pré-natal se forneçam
informações esclarecedoras ao casal, de modo a que possam escolher em consciência e melhorar a experiência do Parto. A Musicoterapia é uma
Intervenção de Enfermagem Independente, que contribui para a humanização e singularidade do Trabalho de Parto.
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Pós parto

• Recém-nascidos reagem à Música
acalmando-se e dormindo melhor
(Campos, 2015).
• Controlo da dor materna (Ferreira,
2016).

