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Introdução. A musicoterapia tem se destacado entre pesquisas por seus efeitos benéficos, sendo inserida cada vez 
mais como recurso terapêutico, sem contra-indicações, largamente favorecedora ao grupo de pacientes comatosos, 
afim de aumentar a capacidade do paciente captar estímulos sensoriais e melhorar o quadro clínico, além de reduzir a 
pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), aliviar as dores e diminuir o estresse. Objetivo. Analisar a influência 
da musicoterapia nos parâmetros hemodinâmicos de pacientes comatosos. Método. Trata-se de um estudo experi-
mental com abordagem quantitativa/qualitativa. A amostra foi de dois pacientes, P1 e P2, do sexo masculino, com tempo 
de lesão de 3 meses, sendo P1 de 18 anos e P2 de 16 anos, ambos em coma por traumatismo crânio encefálico (TCE) 
internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA).  O projeto foi aprovado 
pelo comitê de ética e pesquisa tendo como número 288.328, Campus XXII - Tapajós e permissão do (HRBA). Os 
familiares assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido concordando com a participação do seu ente na 
pesquisa. Os instrumentos de avaliação foram: Ficha de anamnese sensorial para verificar o perfil musical do paciente 
de acordo com informações fornecidas pelos responsáveis; Ficha de Monitorização hemodinâmica para conferir a FC, 
PA, frequência respiratória (FR) e saturação de oxigêncio (Sp02) monitorizados antes, durante e após a realização 
da técnica. Resultados. Houve uma diminuição nos valores da FC em ambos os pacientes, mas com relevância 
estatística (p<0.05, de acordo com o teste de Wilcoxon) apenas em P1 e uma estabilização na PA sistólica em ambos, 
porém somente P2 obteve valor relevante. Ocorreu redução no duplo produto em ambos com relevância estatística. Em 
relação a FR, houve redução dos valores após o atendimento, porém somente P2 teve relevância estatística. A SPO2 
em ambos os pacientes apresentou valores aumentados após as 10 sessões, e estes valores foram considerados esta-
tisticamente significantes. Conclusão. Conclui-se que a musicoterapia se mostrou eficaz na melhora dos parâmetros 
hemodinâmicos de pacientes comatosos, vítimas de TCE.
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