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Introdução: A equipe multiprofissional pode desenvolver técnicas voltadas a melhorar 

a qualidade de vida de pacientes oncológicos que apresentam prognósticos irreversíveis 

pela medicina, abrandando-os temporariamente.   A enfermagem em cuidados paliativos 

constitui uma disciplina que articula a arte e ciência do cuidar de pessoas em processo 

de morte e morrer e suas famílias no processo de luto que ainda neste período, devem 

ser assistidas  e amparadas de acordo com cada necessidade. Objetivos: Compartilhar 

com profissionais e estudantes os benefícios da musicoterapia aplicados em pacientes 

que recebem cuidados paliativos conforme a base de dados nacional. Métodos: Trata-se 

de uma pesquisa de revisão integrativa da literatura com abordagem qualitativa 

realizado no período de junho de 2019, tendo por bases de dados a Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (Scielo). A pergunta norteadora 

do estudo foi baseada em: quais os benefícios da musicoterapia desenvolvidos nos 

pacientes em cuidados paliativos? Foram incluídos artigos originais em língua 

portuguesa entre os anos de 2011 e 2014 com dados relevantes a temática proposta. 

Resultados e Discussão: no presente estudo foram encontrados 28 artigos na base de 

dados sendo selecionados cinco estudos, os quais atenderam ao objetivo. Os  sons 

facilitam o ambiente de comunicação da equipe com paciente oncológico e familiares 

proporcionando uma elevação do bem - estar constitui um dos principais recursos no 

cuidado de enfermagem não invasivos e profiláticos da dor aumentando a sensação de 

cuidado e satisfação pessoal; quando aliada ao tratamento convencional ajuda a aliviar a 

ansiedade, a depressão e a dor dos pacientes, promovendo relaxamento e facilitando a 

relação e a interação entre profissional-paciente-família; a musica age com 

introspecção, desvendando os mistérios espirituais dos pacientes quanto a sua existência 

atuando como enfrentamento e a superação de sua angústia existencial; os estilos 

musicais são variáveis nos pacientes oncológicos identificando significados a sua 

identidade pessoal e espiritual. Vale ressaltar que em meio a tantos métodos invasivos 

para tratar o desconforto e alívio da dor a junção de estilos musicais de preferência do 

paciente podem agir de maneira intrínseca evidenciando uma aproximação de sua 

identidade  fragmentada pelo processo de adoecimento. Conclusão: Os benefícios são 

evidentes se interligando quanto ao associação à descoberta da identidade pessoal 

através da música, oferecendo um aumento significativo da qualidade de vida e dispõem 

a musicoterapia como ferramenta simples e bem aceita pelo público, de baixo custo e 

eficaz na promoção dos cuidados de enfermagem ao paciente em unidade de terapia 

intensiva que necessita de cuidados paliativos.  
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