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RESUMO
As estatísticas apontam um crescimento significativo da prescrição do medicamento à base de metilfenidato, visto ser
ele, a primeira opção para o tratamento do TDAH, entretanto novas formas de tratamento podem ser estudadas, à vista
disso, o objetivo deste projeto de pesquisa é avaliar o potencial da música clássica em alargar o foco discriminativo e a
atenção sustentada no transtorno de déficit de atenção e qualificar seus benefícios para a expansão da atenção e do
foco. Para tanto realizamos uma busca bibliográfica sobre o quanto a música clássica pode contribuir para o tratamento
do TDAH, não encontrado nenhum artigo referente ao tema da pesquisa, buscamos artigos associados à plasticidade
neuronal, visto que no TDAH muitas áreas cerebrais funcionam de forma ineficaz, prejudicando o aprendizado e a vida
social  da criança.  A musicoterapia é uma ciência emergente,  e em estudo, não sendo utilizada ainda na forma de
tratamento  interventivo,  relacionado  ao  transtorno  do  TDAH,  contudo  as  técnicas  de  neuroimagem  comprovam
alterações significativas no cérebro, nas regiões onde o transtorno do TDAH causa alterações (hipocampo, córtex motor,
corpo caloso e córtex frontal,  pré-frontal  e  outras áreas).  Logo a terapia  com música clássica tende a estimular  a
concentração,  organizar  as  atividades,  melhorar  a  memória,  manter  a  atenção  e  a  organização  sequencial  da
experiência, conforme as estruturas complexas que a própria música contém, assegurando um aprendizado organizado
e sequencial. Os resultados encontrados apontam para tal terapia como uma alternativa confiável quiçá podendo ser
utilizada como forma de tratamento adjunta ao medicamento ou como intervenção primária.
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1 INTRODUÇÃO

O TDAH é um distúrbio neurocomportamental, que afeta o desenvolvimento da criança, tanto
em casa, como na escola, causando impacto sobre o funcionamento social, emocional e cognitivo. A
falta de foco e de atenção, promovido por este transtorno acabam por instalar um comportamento
irritadiço  nas crianças  em idade escolar.  O desempenho ineficiente  na  sala  de  aula  e  o  baixo
rendimento no processo de ensino e aprendizagem dificultam a alfabetização destas crianças.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (2012) apontou que entre 2009 e 2011
houve um aumento no Brasil de 217,52%. 

Entender  e  compreender  a  importância  da  música  na  estabilização  dos  sintomas
apresentados no transtorno é o foco desta pesquisa, entretanto percebe-se o baixo desempenho
social referente a esta metodologia.

2 DESENVOLVIMENTO

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é o transtorno mais comum na
infância, caracterizado pela desatenção, a agitação psicomotora e a impulsividade, dependente de
fatores hereditários,  podendo ser  agravado pelos fatores sociais  e  ambientais  (SILVEIRA et  al.,
2009).
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Pesquisas  recentes  afirmam  existir  alterações  importantes  no  córtex  do  indivíduo
diagnosticado  com TDAH,  na área  pré-frontal  e  nas estruturas  subcorticais  e  alguns indivíduos
apresentam comorbidades como alterações no processo auditivo (CALIMAN; RODRIGUES, 2014).

O Transtorno do Déficit de Atenção/ Hiperatividade é a psicopatologia mais medicalizada na
atualidade,  devido  a  crescente  prescrição  da  Ritalina®  (metilfenidato)  e  produtos  a  base  de
anfetaminas que são recomendados como primeira linha farmacoterápica no tratamento de TDAH
(CALIMAN; RODRIGUES, 2014).

Atualmente o uso de medicamentos tem sido a única fonte de tratamento para o TDA, a falta
de  foco  e  de  atenção,  promovido  por  este  transtorno  acabam  por  instalar  um  comportamento
irritadiço nas crianças em idade escolar. Em detrimento ao tratamento medicamentoso este projeto
tem a proposta de pesquisar e avaliar os benefícios que a música clássica pode proporcionar no
córtex cerebral uma vez que a estimulação musical contempla várias áreas da região cortical o que
pode refletir uma melhora na atenção, no foco e no comportamento destes pupilos.

2.1 MÚSICA/ MUSICOTERAPIA

A música é um método ainda em ascensão, dispondo de alto potencial terapêutico. Esta se
respalda  numa  proposta  de  cuidado  biopsicossocial  favorecendo  a  integração  das  dimensões
humanas.  Abrange  o  armazenamento  de  símbolos  organizados,  estimulando  nossa  memória
concreta  e  abstrata.  As  rimas,  métricas,  canto,  e  outros  recursos  mnemônicos,  podem  ser
considerados os mais eficazes na funcionalidade de fixar os conteúdos mentais (CUERVO, 2011). 

A ativação do hipocampo se dá pela audição musical. Por conseguinte, tanto práxis musical
quanto  audição  ativa,  corrobora  para  a  aquisição  da  linguagem,  atenção  e  da  percepção,  a
transferência do som para o movimento tanto quanto o inverso unifica os aspectos linguísticos,
musicais e de mobilização em uma única experiência (BANG, 1991).

O vínculo que se estabelece entre a ciência e a música pode ser frágil, entretanto os aspectos
musicais e científicos se entrelaçam quando os benefícios que a música apresenta nas áreas da
saúde mental, aprendizagem, memória e psicomotricidade.

A experiência musical pode ser ativa (canto, práxis instrumental) ou passiva (ouvir música),
contudo a eficácia dos dois métodos é o mesmo. A prática de ouvir permite ao indivíduo direcionar
sua concentração e atenção criando um relacionamento objetivo com o tema musical apresentado
(BANG, 1991).

Quadro 1: Ações proporcionadas pela terapia musical
AÇÃO REAÇÃO

Estimulação da concentração
A exposição ao som desperta nossos processos

sensório-perceptivos do cérebro

Organização temporal de atividades

Os eventos musicais são estruturados como início,
duração e fim, tornando mais fácil organizar e

lembrar-se de atividades e impressões conduzidas
simultaneamente.

Lembranças (memória) e experiências

A música propicia uma estrutura adequada onde
impressões podem ser lembradas ou antecipadas.

Ainda cria associações que nos possibilitam
rememorar eventos.
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Manter a atenção e a organização sequencial da
experiência.

Quando uma sequência de temas musicais é
regularmente repetida, a exposição de um tema

provocará a memorização do tema que se segue, ou
seja, sempre lembramos antes mesmo que a

escutemos.

Fonte: KNILL (1991)

A  musicoterapia  segundo  Bang  (1991)  é  uma  alternativa  terapêutica  emergente,  pois  é
considerada o melhor meio de integração social. As demandas escolares podem ser reduzidas entre
os  países  que  pesquisam  as  utilidades  da  música  e  a  usam  como  forma  de  terapia,  no
desenvolvimento educacional.

Segundo  o  neurocientista  Mauro  Muszkat  em  seu  livro  Música,  neurociência  e
desenvolvimento humano (2012) a ativação das áreas frontais e temporais do hemisfério direito se
dá pela discriminação tímbrica, já o córtex auditivo anterior e lateral é ativado pela organização do
tom musical (graves, médios e agudos) a melodia, ativa as regiões temporais do hemisfério direito
quando é ouvida (forma passiva) e estimula a área frontal do hemisfério direito acionando a memória
tonal, quando a música é utilizada da forma pratica (canto, tocar instrumento). Quando falamos em
ritmo musical ocorrem ativações na área de Broca (AB 44/6) estabelecendo um elo neurobiológico
entre o ritmo e a verbalização da linguagem, enquanto que a familiaridade musical incita o giro
temporal e frontal esquerdo e frontal superior, giro pós-central direito e regiões occipitais. Em suma o
hemisfério direito envolve a altura, timbre, discriminação melódica, já o hemisfério esquerdo envolve
ritmos, identificação semântica de melodias, senso de familiaridade e processamento temporal e
sequencial dos sons. Segundo Knill, (1991) a finalidade de tal estruturação é a formação de uma
base para recordação, ampliação e posteriormente para a participação ativa do sujeito.

A  musicoterapia  segundo Bang (1991)  é  uma alternativa  terapêutica  emergente  que  tem
agradado  não  apenas  pessoas  com  deficiências,  mas  também  as  pessoas  normais  e  com
superdotação, pois é considerado o melhor meio de integração social, elevação da autoestima e
redução das demandas escolares.
 
2.2 MATERIAL E MÉTODOS

Após a leitura de 5 livros e 56 artigos de diversas bases de dados tais como: Scielo, Banco de
Teses  e  Dissertações  da  Capes,  Revista  Brasileira  de  Musicoterapia,  Revista  Cefac,  foram
articulados  três  eixos  centrais  para  o  desenvolvimento  da  pesquisa  em  17  artigos  e  livros
selecionados: Musicoterapia, TDAH e Metilfenidato.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das dificuldades de encontrar artigos e literaturas que nos permitisse relacionar os
benefícios musicais que poderiam atenuar os sintomas do TDAH, o rol de trabalhos encontrados
comprovou significativa ligação entre a música e a ativação do córtex cerebral.

Denota-se na sociedade, certa falta de instrução para distinguir o patológico do saudável,
rotulando crianças e adolescentes, assim como, medicalizando-os, elevando de forma expressiva as
estatísticas de medicalização em infantes. Constatamos escassa ênfase da música como ferramenta
terapêutica, todavia os resultados se mostram favoráveis na restauração de ineficácias mentais.

Em suma, concluímos que o estudo empírico constitui-se um benefício para a comprovação
de novas metodologias, por conseguinte afere-se a necessidade de aprofundar e ampliar o saber
sobre a Musicoterapia para que novos conhecimentos possam ser somados aos já construídos e
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consolidados para a promoção da saúde mental e a diversificação dos mecanismos de intervenção
utilizados nas patologias e psicopatologias atualmente.

REFERÊNCIAS

BANG, C. Um Mundo de Som e Música. In: RUUD, E; BANG, C. Música e saúde. 2. ed. São Paulo: 
Summus, 1991. Cap. 1. p. 19-34. 

CALIMAN, L. V.; RODRIGUES, P. H. P. A experiência do uso de metilfenidato em adultos 
diagnosticados com TDAH. Psicologia em Estudo, Vitória, v. 19, n. 1, p.125-134, mar. 2014. 

CUERVO, L. Articulações entre Música, Educação e Neurociências: Ideias para o Ensino Superior. 
In: SIMCAM – SIMPÓSIO DE COGNIÇÃO E ARTES MUSICAIS, 7.,0 2011, Brasília. Anais... 
Brasília: UNB, 2011.

KNILL, C.; KNILL, M. Percepção, contato e comunicação corporal. In: RUUD, E. Música e saúde. 
São Paulo: Summus, 1991.p. 87-94. 

MUSZKAT, M. Música: neurociência e desenvolvimento humano. São Paulo: [s.n.], 2012. 

SILVEIRA, D. C. et al. Avaliação da fluência verbal em crianças com transtorno da falta de atenção 
com hiperatividade: um estudo comparativo. Revista Refac, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, p.208-216, 
16 mar. 2009.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

