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Introdução: O envelhecimento provoca mudanças e transformações na vida do idoso, que podem trazer consigo 
problemas funcionais, psicológicos e sociais. Esses aspectos favorecem a institucionalização e a depressão, carac-
terizada por sentimento de tristeza persistente e, com frequência, associada a queixas físicas e cansaço generalizado, 
perda de interesse e entusiasmo para a realização de atividades, além do sentimento de desesperança com relação ao 
futuro. Objetivo: Avaliar a influência e o impacto da fisioterapia associada à música sobre o quadro depressivo de 
idosos institucionalizados. Métodos: Trata-se de um relato de dois casos de idosas institucionalizadas, com diagnós-
tico clínico de depressão, com idade igual ou superior a 60 anos e tempo de institucionalização, superior a seis meses, 
submetidas a 10 sessões de fisioterapia associada a músicas. A pesquisa foi realizada na Pousada Geriátrica Rosa 
de Saron, em Jaboatão dos Guararapes/PE, nos meses de abril e maio de 2014, sendo submetida e aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Agamenon Magalhães (CAAE 27162714.5.0000.5197). Os resultados foram 
analisados através da comparação do desempenho inicial e final das participantes na Escala de Depressão Geriátrica 
de Yesavage - EDG. Resultados: Após a intervenção proposta, houve redução dos sinais indicativos de quadro 
depressivo nos dois casos relatados, evidenciada pela diminuição dos escores finais em relação aos iniciais na escala 
EDG. Conclusão: Por meio dos resultados obtidos, o estudo sugere que a associação da música com a fisioterapia 
pode ter um impacto positivo sobre idosos institucionalizados, contribuindo para a melhora do quadro depressivo e para 
o aumento da autoestima, permitindo, ainda, a promoção de bem estar geral, os quais poderiam auxiliar no tratamento 
de doenças, além de melhorar a motricidade e a cognição. Faz-se necessário, entretanto, uma amostra maior para que 
a pesquisa seja mais representativa da população. Sugere-se, portanto, que mais pesquisas sejam realizadas, a fim 
de proporcionar dados que promovam evidências científicas da contribuição da fisioterapia associada à música para a 
prevenção e o tratamento da depressão dos idosos institucionalizados, bem como sobre sua qualidade de vida.
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