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RESUMO 

 

O câncer de cabeça e pescoço (CCP) vem atingindo milhares de pessoas em todas 

as partes do mundo, sendo sua principal causa o tabagismo, o abuso de álcool, os fatores 

ambientais, a alimentação, a suscetibilidade genética, a infecção pelo Human Papilloma 

Virus (HPV) e pelo vírus Epstein-Barr. O próprio câncer, bem como seus tratamentos, 

seja cirúrgico, radioterápico e/ou quimioterápico, podem ocasionar complicações de 

ordem física, psicológica e social. Uma dessas complicações é a ansiedade, que, por sua 

vez pode ocasionar alterações neurofisiológicas, influenciando na pressão arterial, 

alterando a pulsação e a frequência respiratória do paciente. Esse estudo controlado, 

randomizado, teve como objetivo avaliar o efeito da música na ansiedade e parâmetros 

vitais em pacientes com CCP em tratamento ambulatorial em um hospital universitário 

do estado do Ceará, mediante aplicação da escala de avaliação de Ansiedade-Estado 

(IDATE) e correlacionar a ansiedade com local de acometimento do câncer e tipo de 

tratamento oncológico. Utilizou-se a música clássica “Suave primavera” das quatro 

estações de Vivaldi, gravada em tocador MP3 com fones de ouvido por 30 minutos para 

o grupo experimental. O grupo controle permaneceu em repouso pelo mesmo período de 

tempo. A amostra compõe-se por 40 pacientes com CCP, excluindo-se o câncer de 

tireoide. A amostra foi caracterizada por 40 participantes, sendo 20 por condição. A idade 

variou entre 33 e 80 anos (56 anos, em média), em sua maioria do sexo feminino (80,0%), 

com presença de um cuidador (60,0%), predominando o ensino fundamental incompleto 

(57,5%). A modalidade de tratamento cirúrgico se mostrou predominante (47,5%). 

Quanto à ansiedade, quando comparados os períodos pré e pós intervenção, todos os 

participantes (100,0%) do grupo experimental apresentaram redução nos níveis 

mensurados através da escala IDATE. Dos 20 participantes da condição controle, 17 

(85,0%) foram classificados com nível moderado de ansiedade, na primeira mensuração, 

já na segunda, após o período de repouso, todos os participantes dessa condição foram 

classificados com nível moderado de ansiedade. No que se refere aos participantes 

submetidos à intervenção musical (condição experimental), à semelhança da distribuição 

observada para a condição controle na primeira mensuração, 17 participantes foram 

classificados com nível moderado de ansiedade. No entanto, após a intervenção (2ª 

mensuração), a maioria (55,0%) dos participantes foi classificada com nível de ansiedade 

baixa. Quanto aos parâmetros vitais, à semelhança do ocorrido com os níveis de 

ansiedade, os participantes expostos à intervenção musical, apresentaram redução nos 



       
 

 

 

parâmetros mensurados, sendo 95,0% redução da pressão arterial sistólica, 100,0% 

redução da pulsação e 85,0% redução da frequência respiratória. Os participantes 

submetidos à intervenção obtiveram sempre maiores reduções em todos os parâmetros 

observados, quando comparados aos participantes da condição controle. A avaliação do 

nível de ansiedade e dos parâmetros vitais desses pacientes representa um avanço no 

entendimento, pelo profissional, dos possíveis problemas desenvolvidos pelo paciente 

oncológico que podem estar interferindo no curso do tratamento e bem-estar. Assim, é 

possível centrar o tratamento e a promoção da saúde de acordo com suas necessidades, 

gerando uma assistência individualizada e possibilitando melhores resultados, sendo a 

aplicação da música uma das possibilidades para isso. 

 

Palavras-chave: Neoplasias de Cabeça e Pescoço. Ansiedade. Musicoterapia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 

ABSTRACT  

 

Head and neck cancer (CCP) has reached thousands of people in all parts of the world. 

Its main cause is smoking, alcohol abuse, environmental factors, diet, genetic 

susceptibility, infection with Human Papilloma Virus (HPV) and the Epstein-Barr virus. 

The cancer itself, as well as its treatments, be it surgical, radiotherapeutic and / or 

chemotherapeutic, can cause complications of physical, psychological and social order. 

One of these complications is anxiety, which in turn can cause neurophysiological 

changes, influencing blood pressure, changing the patient's pulse rate and respiratory rate. 

This randomized controlled study aimed to evaluate the effect of music on anxiety and 

vital parameters in patients with CCP in outpatient treatment in a university hospital in 

the state of Ceará, by applying the State Anxiety Assessment (IDATE) scale and 

correlating The anxiety with place of cancer affection and type of cancer treatment. It was 

used the classic song "Suave primavera" of the four stations of Vivaldi, recorded in MP3 

player with headphones by 30 minutes for the experimental group. The control group 

remained at rest for the same period of time. The sample consisted of 40 patients with 

CCP, excluding thyroid cancer. The sample was characterized by 40 participants, being 

20 per condition. Age ranged from 33 to 80 years (mean 56 years), mostly female 

(80.0%), with a caregiver (60.0%), with incomplete primary education predominating 

(57.5% %). The surgical treatment modality was predominant (47.5%). Concerning 

anxiety, when the pre- and post-intervention periods were compared, all participants 

(100.0%) in the experimental group had a reduction in the levels measured through the 

IDATE scale. Of the 20 participants in the control condition, 17 (85.0%) were classified 

with moderate level of anxiety, in the first measurement, and in the second, after the rest 

period, all the participants of this condition were classified with moderate level of anxiety. 

Concerning participants submitted to musical intervention (experimental condition), 

similar to the distribution observed for the control condition in the first measurement, 17 

participants were classified with moderate level of anxiety. However, after the 

intervention (2nd measurement), the majority (55.0%) of the participants were classified 

as having low anxiety level. Concerning the vital parameters, as with anxiety levels, 

participants exposed to musical intervention presented a reduction in the parameters 

measured, 95.0% reduction in systolic blood pressure, 100.0% reduction in heart rate and 

85.0% % Reduction of respiratory rate. The participants who underwent the intervention 

obtained always greater reductions in all the observed parameters, when compared to the 



       
 

 

 

participants of the control condition. The evaluation of the level of anxiety and vital 

parameters of these patients represents an advance in the understanding by the 

professional of the possible problems developed by the oncologic patient that may be 

interfering in the course of the treatment and well-being. Thus, it is possible to focus 

treatment and health promotion according to their needs, generating individualized 

assistance and allowing better results, and the application of music is one of the 

possibilities for this.  

 

Keywords: Head and Neck Neoplasms. Anxiety. Music Therapy.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Os cânceres de cabeça e pescoço (CCP) englobam o câncer de lábio, cavidade oral 

(mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho), orofaringe (amígdala, palato 

mole e base da língua), nasofaringe, hipofaringe, fossas nasais, seios paranasais, laringe 

e glândulas salivares (SAAD, MALUF, HOFF, 2009). Em termos epidemiológicos, existe 

estimativa realizada pela Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC) de 780 mil novos 

casos diagnosticados da doença anualmente (SBC, 2015; INCA, 2016). 

 Pela sua localização anatômica, esses cânceres podem promover alterações 

funcionais, relacionadas à alimentação, respiração, comunicação e interação social. As 

diferentes formas de tratamento geram, ainda, a possibilidade de várias complicações, 

como xerostomia, cáries de irradiação, osteoradionecrose, mucosite e ressecções 

deformantes, podendo comprometer funções psicossociais significativas para o paciente 

e sua família (SOMMERFELD et al., 2012). 

 Entre os diferentes tratamentos amplamente utilizados para o câncer de cabeça e 

pescoço estão a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. As cirurgias, muitas vezes, 

extensas a que estes pacientes têm que ser submetidos, geram comprometimento na fala, 

mastigação e deglutição, alteração do paladar, edema devido à retirada de gânglios 

linfáticos, dentre outros, acarretando marcada diminuição da qualidade de vida 

(CARVALHO et al., 2014; SOUZA et al., 2013, DENARDI, 2008; INSTITUTO 

ONCOGUIA, 2015). 

 Entre as complicações que um paciente com câncer pode desenvolver no período 

pós-operatório está a ansiedade (COSTA, REIS, 2014), a qual pode influenciar no 

domínio da própria vida e no tratamento (CARVALHO et al., 2014; MANTEROLA, 

2013). 

O termo ansiedade vem do grego anshein, que significa oprimir, sufocar e pode 

provocar mudanças no corpo, como aumento da frequência cardíaca e respiratória 

(CARVALHO et al., 2014). 

Por si só, o câncer é uma doença que gera sofrimento e modificações na vida da 

pessoa, podendo causar depressão e ansiedade (CARVALHO et al., 2014).  A presença 

de ansiedade em pacientes oncológicos, bem como suas implicações negativas na 

vivência da doença, ratifica a importância de se identificar instrumentos adequados para 

avaliação e diagnóstico (BERGEROT, LAROS, ARAÚJO, 2014). Além disso, o aumento 

da sobrevida dessa população de pacientes corrobora a procura de métodos não 



11 
 

 

 

farmacológicos que propiciem uma melhora da qualidade de vida dos mesmos (COSTA, 

REIS, 2014). 

A ansiedade traz consigo alterações neurofisiológicas, influenciando na pressão 

arterial, causando taquicardia, alterando a pulsação e a frequência respiratória do 

paciente. Dessa forma, pacientes ansiosos sofrem maiores expectativas e podem 

apresentar variações em seus sinais vitais, exigindo que o profissional faça um 

monitoramento mais rigoroso dos mesmos (COSTA et al., 2012).  

Uma das intervenções possíveis para amenizar a ansiedade é a aplicação de 

música, uma intervenção preconizada pela Nursing Interventions Classification (NIC), 

definida como “o uso da música para ajudar a alcançar uma mudança específica de 

comportamento, sentimento ou fisiologia” (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 

2010).  

 A música é um elemento que faz parte das diferentes sociedades, desde as mais 

antigas até as mais atuais. Cada uma dessas sociedades utiliza a música de diversas 

maneiras dando a ela funções específicas. Os escritos relacionados à civilização egípcia 

nos mostram que a música era utilizada como recurso terapêutico, tanto para problemas 

físicos como psíquicos (BENENZON, 2000). 

Efeitos fisiológicos e psicológicos com a utilização da música são descritos no 

decorrer dos séculos. Durante a Idade Média, artistas menestréis tocavam para as pessoas 

doentes para acelerar o processo de cura. Já no século XIX, Dogiel publicou os efeitos 

fisiológicos gerados pela música de forma determinante, concluindo que a música altera 

a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos, o sistema respiratório e o circulatório, 

através das alterações dos elementos musicais: altura, intensidade e timbre. Tarchanoff 

publicou também em 1894 que as melodias alteram a força muscular do homem (TAETS, 

BARCELLOS, 2010). 

Estudos evidenciam que participar de uma experiência musical provoca uma série 

de reações neurofisiológicas e psicológicas e desenvolve atitudes motoras, perceptivas e 

cognitivas. Em função das características musicais específicas, as respostas do indivíduo 

à música que se analisam são: alteração na frequência cardíaca, frequência respiratória, 

pressão arterial, relaxamento da tensão muscular, prazer, diminuição da dor, secreção 

hormonal, incluindo as endorfinas, entre outros (ROCHA, BOGGIO, 2013; ROJAS, 

2011; JUNIOR et al., 2012; SHABANLOEI et al., 2010).  

Rocha e Boggio (2013) realizaram uma revisão de trabalhos publicados em 

periódicos internacionais, na última década, relacionando a música à neurociência. 
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Constataram que o estudo da neurociência da música possibilita o melhor entendimento 

dos efeitos causados pela mesma nos indivíduos, e o seu impacto no funcionamento do 

cérebro humano em várias áreas. As áreas envolvidas com a percepção de estímulos 

auditivos que percebem o som reconhecem seus parâmetros básicos (altura, duração, 

timbre e intensidade). Essas áreas são responsáveis pelo entendimento da forma e 

compreensão da sintaxe musical e pela percepção de ritmos que tem conexão com áreas 

motoras do cérebro. A música causa reações em área cerebrais relacionadas ao 

movimento, memória, linguagem e emoção. 

Archie, Bruera e Cohen (2013) realizaram uma revisão de pesquisas quantitativas 

sobre as intervenções baseadas em música no tratamento do câncer em pacientes em 

cuidado paliativo. Verificaram o efeito benéfico da música com efeito ansiolítico em oito 

estudos, nos quais, oito eram ensaios clínicos controlados, totalizando 386 participantes. 

A intervenção foi eficaz ao ser oferecida no período perioperatório, com redução 

estatisticamente significativa da ansiedade em um estudo. 

No que concerne ao efeito da música, considerando seus aspectos neurobiológicos 

e cognitivos, alguns autores concluem que a mesma produz efeito ansiolítico por estar 

vinculada a uma carga afetiva, que ao gerar prazer, diminui a ansiedade, e pelo seu 

processamento, além de outras áreas do cérebro, ter efeito nas vias mesolímbicas 

dopaminérgicas, o que pode justificar o efeito ansiolítico por gerar respostas de reforço 

positivo e recompensa (NOCITI, 2010). Além de ser uma excelente ferramenta 

terapêutica, de fácil uso, acessível, sem efeitos colaterais e que pode ser utilizada em 

vários contextos e para diversas doenças (ROJAS, 2011; JUNIOR et al., 2012). 

Manterola (2013) apresenta o potencial da intervenção com música no âmbito de 

atendimento terciário. Afirma que, em casos de tratamento clínico, a música pode assumir 

um papel para cuidar de pacientes que requerem tratamento médico em diferentes 

especialidades, podendo ser indicada para todos os tipos de pacientes, incluindo crianças, 

adolescentes, adultos e idosos, especialmente em tratamentos prolongados ou com 

doenças crônicas. No âmbito do tratamento cirúrgico, reforça que a música tem 

efetividade em assistir pacientes que precisam ser submetidos a uma intervenção 

cirúrgica, podendo ser utilizada em qualquer dos três momentos do processo cirúrgico: 

pré-operatório, intra operatório ou pós-operatório. 

Afirma ainda que, no período pós-operatório, a ansiedade está presente e a 

intervenção musical é aconselhada, principalmente se a cirurgia tiver modificado sua 
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capacidade física ou orgânica com presença de sequelas que impossibilitem ou dificultem 

a continuidade de algum projeto de vida (MANTEROLA, 2013). 

Oferecer uma assistência digna e humanizada a pacientes com câncer é 

fundamental, devendo-se levar em consideração que o adoecimento por uma doença 

oncológica não se restringe à dimensão física, pois nesse contexto de perdas, o objetivo 

principal é minimizar o sofrimento e as consequências trazidas com a doença e seu 

tratamento. É nesse contexto que o enfermeiro deve analisar seu papel, procurando 

identificar alterações decorrentes da doença e seu tratamento, como é o caso da ansiedade, 

e buscando medidas intervencionistas para sua redução. 

        Para além desse contexto da oncologia, o atendimento a nível ambulatorial pode 

gerar ansiedade, estando relacionada à expectativa de comunicação de notícias, tanto 

acerca de exames realizados, como de tratamentos e evolução da doença. A ansiedade 

pode ser desenvolvida em todo o período de tratamento, contribuindo para tornar os 

pacientes vulneráveis e dependentes. Muitos apresentam alto nível de estresse, 

independente do grau de complexidade do quadro apresentado, o que pode ter uma 

relação com a desinformação dos procedimentos e orientações dos profissionais 

envolvidos na assistência ambulatorial (PERES, NASCIMENTO, CONCEIÇÃO, 2013). 

Sendo assim, questionou-se “Qual o nível de ansiedade de pacientes ambulatoriais 

com câncer de cabeça e pescoço?”; “Qual o efeito da música sobre a ansiedade e 

parâmetros vitais de pacientes com câncer de cabeça e pescoço atendidos em um 

ambulatório desta especialidade? ”. 

Pretendeu-se, assim, investigar a influência da música na ansiedade e nos 

parâmetros vitais de pacientes acometidos por CCP em tratamento ambulatorial em um 

hospital universitário. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

2.1.1. Verificar a influência da música na ansiedade e nos parâmetros vitais de pacientes 

com CCP em tratamento ambulatorial em um hospital universitário. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

2.2.1. Caracterizar a amostra de pacientes acometidos por CCP em tratamento 

ambulatorial quanto a variáveis clínicas e demográficas e nível de ansiedade; 

 

2.2.2. Comparar as pontuações médias de ansiedade e parâmetros vitais apresentados 

pelos pacientes do grupo experimental nos períodos de pré-teste (antes da intervenção 

musical) e pós-teste (após a intervenção musical); 

 

2.2.3. Comparar as pontuações médias de ansiedade e parâmetros vitais apresentadas 

pelos pacientes do grupo experimental e controle após a intervenção musical (pós-teste). 
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3. MÉTODO 

 

3.1. Tipo de estudo 

Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado, sobre a influência da 

música na ansiedade e nos parâmetros vitais de pacientes com CCP em tratamento 

ambulatorial. O ensaio clínico randomizado consiste em um estudo prospectivo que 

compara o efeito e valor de uma intervenção (profilática ou terapêutica) com controles 

em seres humanos, no qual o investigador distribui o fator de intervenção a ser analisado 

de forma aleatória através da técnica da randomização. Dessa forma, os grupos 

experimental e controle são formados por um processo aleatório de decisão. O termo 

“ensaio clínico”, de uma forma genérica, pode ser aplicado a qualquer forma de 

experimento planejado que envolva pacientes e que seja desenhado para elucidar o 

tratamento mais apropriado para futuros pacientes com uma dada condição clínica 

(SOUZA, 2009).  

 

3.2. Local de estudo 

O estudo foi desenvolvido em um ambulatório para tratamento de pacientes 

com CCP de um hospital universitário do estado do Ceará. Esse ambulatório atende 

pacientes em tratamento pré e pós cirúrgico, radioterápico e/ou quimioterápico. Atende 

uma média de 300 pacientes por mês, vindos tanto da capital quanto interior do estado. 

 

3.3. População e amostra 

A população do estudo foi composta por pacientes com CCP em tratamento no 

campo de estudo citado acima. Para este estudo, ressalta-se que foram considerados 

pacientes com CCP os que possuíam câncer de lábio, cavidade oral (mucosa bucal, 

gengivas, palato duro, língua e assoalho), orofaringe (amígdala, palato mole e base da 

língua), nasofaringe, hipofaringe, fossas nasais, seios paranasais, laringe e glândulas 

salivares. Os critérios para inclusão no estudo foram: 

- Pacientes que estavam em acompanhamento ambulatorial para o CCP, seja em 

período pós cirúrgico mediato, em tratamento quimioterápico ou radioterápico; 

- Pacientes com idade superior a 18 anos; 

- Pacientes alfabetizados; 

- Pacientes com pontuação na escala de Glasgow igual a 15; 

- Pacientes que apresentaram acuidade auditiva preservada. 
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Foram excluídos os pacientes que: 

- Possuíam câncer de tireoide, uma vez que, embora esses pacientes sejam atendidos 

no ambulatório do campo de estudo, não se enquadram na definição de CCP, uma vez 

que o comportamento biológico tumoral e as alterações decorrentes da doença de base 

são extremamente diferentes dos outros sítios anatômicos; 

- Estavam em tratamento paliativo, sendo considerada no estudo a definição da 

Organização Mundial da Saúde – OMS (2002), onde “(...) é o cuidado que enfoca a 

qualidade de vida, objetivando controle do sofrimento por meio de alívio dos sintomas 

(...)” (INCA, 2014). Sendo assim, esses pacientes em atendimento para controle de 

sintomas não foram incluídos; 

- Tenham utilizado ansiolíticos no período de até 24 horas anteriores à aplicação da 

música. 

Para a realização desse estudo, contou-se com a participação de 40 voluntários.  

Para o cálculo do tamanho amostral para comparação de médias (nível de 

ansiedade) entre grupo controle e experimental não pareado, com grau de confiança de 

95% e poder estatístico de 80%, considerando uma diferença mínima a ser detectada de 

5 pontos na variável desfecho: nível de ansiedade adotou-se o seguinte: 

 

𝑛=(𝑆𝑎2+𝑆𝑏2)∙ (Zα2+ Zβ𝑑)2  

𝑛=(4,602+6,532)∙ (1,96+ 0,845)2  

𝑛=(63,80)∙ (0,56)2 → 𝑛=19,77 → 𝑛=20  

 

Parâmetros Adotados:  

Desvio Padrão – Grupo Controle (𝑆𝑎) = 4,60; Grupo Experimental (𝑆𝑏) = 6,53 [Baseado 

em Estudo Piloto com 5 participantes por condição)  

Valor do erro do Tipo I (α)=5% → [Valor Crítico de 1,96]  

Valor do erro do Tipo II (β) = 20% → [Valor Crítico de 0,84]  

Diferença a ser detectada = 5 

 

Considerando-se que, para este estudo, uma quantidade de 38 pacientes é eficaz, 

objetivou-se perfazer um número superior para maior eficácia, ou seja, 40 pacientes. Estes 

sujeitos foram distribuídos aleatoriamente entre as condições experimentais e controle 

conforme procedimentos descritos no tópico 3.5.1. 
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3.4. Instrumento para coleta de dados 

 

Para a coleta dos dados foram utilizados dois instrumentos: o primeiro foi um 

instrumento elaborado pela autora da pesquisa composto por questões sobre os dados 

sócio demográficos e clínicos, incluindo sexo, idade, ocupação, escolaridade, religião, a 

pontuação da escala de Glasgow, o tratamento realizado, entre outros (Apêndice A). 

O outro instrumento utilizado foi a escala IDATE (Estado-Trait Anxiety 

Inventory), que é uma das medidas de auto-relato de ansiedade mais utilizadas na pesquisa 

e na clínica em diferentes culturas (GORENSTEIN, ANDRADE, 1996). Esse 

instrumento foi desenvolvido por Spielberger, Gorsuche e Lushene em 1970, para 

fornecer uma medida operacional de dois componentes diferentes de ansiedade: estado e 

traço. Foi traduzido e adaptado para o Brasil por Biaggio (BIAGGIO, 

NATALÍCIO,SPIELBERGER, 1977). 

O IDATE é constituído por duas escalas, sendo cada uma composta por 20 itens 

com assertivas para que os sujeitos descrevam como se sentem. A escala ansiedade-traço 

apresenta assertivas para que o indivíduo descreva como geralmente se sente. As 

respostas são pontuadas por escala de Likert, da seguinte forma: 1- quase nunca; 2- às 

vezes; 3- bastante; 4- quase sempre. A escala ansiedade-estado requer que o sujeito 

responda como se sente num determinado momento, assinalando uma das alternativas: 1-

absolutamente não; 2- um pouco; 3- bastante e 4- muitíssimo. O total da escala varia de 

20 a 80 pontos. A pontuação é feita através de escala Likert, tendo, porém, 10 perguntas 

de peso invertido na Escala Ansiedade-Estado (perguntas: 1, 2, 5, 8, 10,11, 15, 16, 19, 

20) e 7 perguntas de peso invertido na escala Ansiedade-Traço (perguntas: 1, 6, 7, 10, 13, 

16, 19). O escore total é uma soma simples dos pesos normais e invertidos obtidos e os 

escores totais são classificados em percentis (Anexo B). 

Estado de ansiedade refere-se a um estado emocional  transitório caracterizado 

por sentimentos subjetivos ou tensão que podem variar em intensidade ao longo do tempo. 

Traço de ansiedade refere-se a uma disposição relativamente estável para responder ao 

estresse com ansiedade e uma tendência a perceber um maior leque de situações como 

ameaçadoras. 



18 
 

 

 

Para o presente estudo utilizou-se a escala de ansiedade-estado (20 questões), uma 

vez que objetivou-se avaliar a ansiedade no momento do tratamento ambulatorial, e não 

traçar um diagnóstico da tendência para ansiedade. 

3.5. Operacionalização da coleta de dados 

Após aprovação do projeto pelo comitê, os pacientes em tratamento ambulatorial 

foram abordados pela pesquisadora e orientados quanto aos objetivos do estudo, forma 

de participação, riscos e benefícios, momento em que foi garantido seu anonimato e feita 

orientação sobre a possibilidade de desistência a qualquer momento da pesquisa sem 

qualquer ônus.  

Superada a etapa inicial de esclarecimento, a pesquisadora apresentou ao 

convidado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), para que 

fosse lido e compreendido, antes da concessão do seu consentimento. Ressalta-se que os 

indivíduos em tratamento no ambulatório estão muitas vezes com um acompanhante, em 

geral, familiares. Sendo assim, a pesquisadora também concedeu o tempo adequado para 

que o convidado a participar da pesquisa pudesse refletir, consultando, se necessário, seu 

familiar, para que pudesse auxiliá-lo na tomada de decisão livre e esclarecida. 

 O TCLE foi elaborado em duas vias e assinado pela pesquisadora e pelo 

participante. Uma das vias ficou em poder do sujeito do estudo, via esta que contem 

telefone e e-mail para contato com a pesquisadora e/ou comitê de ética, se fosse desejado 

pelo sujeito. 

No que tange aos riscos, considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de 

risco, nesta pesquisa o risco poderia incidir em desconforto no momento de ir até a sala 

privativa para a audição musical, bem como possíveis constrangimentos ao responder ao 

questionário. Para preveni-los ou minimizá-los, buscou-se utilizar linguagem clara e 

acessível, dirimindo todas as dúvidas que poderiam surgir. Também foi esclarecido ao 

participante que o mesmo não era obrigado a responder questões que não quisesse ou não 

se sentisse à vontade, e caso sentisse dor ou desconforto, a coleta dos dados seria 

interrompida. Destarte, previu-se que esse estudo incidiria em riscos mínimos aceitáveis 

em relação ao conhecimento que seria gerado. A coleta de dados se deu entre os meses 

de julho e novembro de 2015. 
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Os dados sociodemográficos e clínicos foram coletados dos prontuários 

(Apêndice A). Após, para o paciente que se adequou aos critérios de elegibilidade e 

aceitou participar da pesquisa mediante preenchimento do TCLE, foi aplicada a Escala 

de Glasgow (Anexo A) e feita a avaliação auditiva, pois, para que se verificasse a 

influência da música era necessário que o participante possuísse acuidade auditiva 

preservada. Existem duas vias de audição: uma via de condução aérea onde o som é 

conduzido pelo canal auditivo aos ossículos da audição, e uma de condução óssea, via 

alternativa onde as vibrações do som são transmitidas diretamente à orelha interna e ao 

VIII nervo craniano. Qualquer evento que obstrua a transmissão do som ou alguma perda 

neurosensorial pode causar parcial ou totalmente a audição. Para certificar que o 

participante conseguia escutar, foram realizados três testes de acuidade auditiva: o teste 

do sussurro, onde testa-se uma orelha de cada vez sussurrando palavras enquanto mascara 

a audição na outra orelha colocando o dedo no trago. Espera-se que a pessoa repita as 

palavras (JARVIS, 2012). Nos outros testes utilizou-se um diapasão, mediante os testes 

de Weber e de Rinner. No primeiro, posiciona-se o diapasão vibrando na linha mediana 

do crânio e perguntando ao paciente se ele sentiu ou não o tom soando igualmente em 

ambas as orelhas. Já no segundo, posiciona-se a haste do diapasão vibrando no processo 

mastoide, esperando que o paciente sinalize quando para de sentir a vibração, rapidamente 

posiciona o diapasão próximo ao meato acústico externo, o normal é que a condução aérea 

seja maior que a condução óssea e a pessoa continue ouvindo o som (JARVIS, 2012). 

Além disso foi utilizada a escala IDATE (Estado-Trait Anxiety Inventory). Para o presente 

estudo utilizou-se a escala de ansiedade-estado (20 questões), uma vez que objetivou-se 

avaliar a ansiedade no momento do tratamento ambulatorial e não traçar um diagnóstico 

da tendência a ter ansiedade (Anexo B). 

Os participantes que apresentaram pontuação de 15 na escala de Glasgow, 

conseguiram realizar adequadamente o teste auditivo, e não se enquadraram em nenhum 

dos critérios de exclusão supracitados, foram conduzidos individualmente a uma sala 

exclusivamente destinada a essa finalidade no próprio ambulatório. 

Neste momento, a fim de atender as exigências do delineamento experimental, 

realizou-se a alocação do paciente em uma das condições do estudo. O processo de 

randomização dos participantes foi realizado por meio da tabela de números aleatórios 

gerada no programa Epi-Info 7.1.4, sendo alocados à condição experimental aqueles 

pacientes cuja numeração atribuída fosse ímpar; e alocados à condição controle aqueles 
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com numeração par. Ressalta-se que, a fim de garantir a ocultação da alocação dos 

participantes, a designação dos pacientes só foi de conhecimento do aplicador após a 

abertura de envelope devidamente lacrado no qual constava a condição selecionada para 

aquele participante. 

Com base nesse procedimento e após a designação dos participantes para cada um 

dos grupos [grupo de tratamento experimental (X) ou para o grupo de 

comparação/controle (não-X)], realizaram-se as etapas, seguindo o check list proposto 

por Robb, Burns e Carpenter (2013), que propõe os seguintes itens: referencial teórico, 

conteúdo da intervenção, esquema da intervenção, executor da intervenção, fidelidade do 

tratamento, cenário, população-alvo, conforme visualiza-se no Quadro 1.  

Quadro 1. Descrição metodológica da intervenção musical, segundo checklist proposto 

por Robb, Burns e Carpenter (2013). 

Check List Estudo 

A - Referencial 

Teórico 

Música tranquilizante, 60-80 batidas por minuto (bpm), sem letras, 

com qualidade melódica sustentada, e com volume e afinação 

controlada. 

B - Conteúdo da 

intervenção 

Inicialmente foram verificados os parâmetros vitais do paciente 

(pressão arterial – PA1, pulso – P e frequência respiratória – FR). 

Após a mensuração desses parâmetros, deu-se início a aplicação da 

escala IDATE para avaliação dos níveis de ansiedade relatados. 

Ressalta-se que, nesta etapa, os mesmos procedimentos foram 

realizados tanto para os participantes alocados no grupo controle 

quanto os alocados no grupo experimental. 

Manipulação Experimental (X e não-X): Vencida a primeira etapa, 

deu-se início a intervenção musical (Grupo Experimental) e não 

intervenção (Grupo Controle). 

                                                 
1A aferição da PA foi realizada conforme preconiza a “VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão” 

utilizando esfigmomanômetro aneroide e método auscultatório. Considerando que há alteração na medida 

da pressão arterial quando o manguito não é adequado à circunferência do braço, houve duas possibilidades 

de dimensão da bolsa de borracha: uma para adultos com circunferência do braço com 27 a 34 cm, e uma 

para adulto grande, com circunferência 35 a 45cm (SBH, 2010).   
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Por fim, após a realização da manipulação experimental, para 

verificar possíveis alterações nos níveis de ansiedade e dos 

parâmetros vitais, realizou-se uma segunda mensuração (reteste) na 

qual foram novamente aferidas todas as medidas anteriormente 

relatadas. 

B1 – Pessoa que 

seleciona a 

música 

Pré-selecionada pelo pesquisador. 

B2 - Música Instrumental 

B3 - Método Reprodução Musical 

B4 – Materiais 

da Intervenção 

Aparelho de MP3 e Headphones 

B5 – Estratégias 

de Intervenção 

Ouvir música por 30 minutos (Grupo Experimental) / Permanecer 

em repouso pelo mesmo período de tempo, sem intervenção musical 

(Grupo Controle) 

C – Esquema de 

Intervenção 

Sessão única com duração de 30 minutos 

D – Executor da 

Intervenção 

Acadêmica de Enfermagem (pesquisadora do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq – PIBICC) 

E – Finalidade 

do Tratamento 

Monitorar ansiedade e parâmetros vitais nos pacientes em 

tratamento ambulatorial para CCP. 

F - Cenário Ambulatório de Cabeça e Pescoço 

 

 

3.5.1. Intervenção musical 

As características gerais dos estímulos sonoros podem constituir-se em 

potencialmente relaxantes ou excitantes. Estímulos relaxantes possuem mudanças 

graduais de tempo e ritmo, acentos esporádicos ou pouco marcados, caráter tranquilo, 
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tempo moderado e velocidade tranquilizadora, sem elementos de percussão ou ritmo 

fortes. A percepção de intervalos harmônicos consoantes (músicas suaves, estáveis e 

agradáveis ao ouvido) gera maior resposta emocional prazerosa quando se compara com 

intervalos dissonantes (ROJAS, 2011).   

Shabanloei e colaboradores (2010) realizaram um estudo avaliando os efeitos da 

música na ansiedade em pacientes submetidos a biópsia e aspiração de medula óssea 

utilizando três músicas com ritmo lento, constante e compostas de 70 a 80 batimentos por 

minuto.  Afirmam que o tempo, especificamente de 60 a 80 batimentos por minuto, é um 

fator importante que contribui para uma resposta fisiológica à música, e, para ser mais 

eficaz, a música deve ser estritamente instrumental para permitir que o paciente evite 

focar nas palavras. 

Outros autores concordam com a afirmativa de que músicas com 60 a 70 

batimentos por minuto contribuem para um efeito relaxante (BITTENCOURT, 2010; SU 

et al., 2012; ARAÚJO et al., 2014). 

Em virtude do objetivo da pesquisa e da recomendação de estudos anteriores, os 

quais demonstraram que músicas relaxantes são as mais indicadas quando se deseja 

proporcionar sensações de tranquilidade, pois estes componentes podem reduzir a 

agitação, a ansiedade e promover relaxamento e prazer, optou-se pela aplicação desse tipo 

de música (BENENZON, 2000; KARAGOZOGLU, TEKYASAR, YILMAZ, 2012). 

Utilizou-se, assim, como intervenção musical a música clássica que possui as 

características desejadas para o estudo: “Suave primavera” das quatro estações de 

Vivaldi, a mesma utilizada em outros estudos (BITTENCOURT, 2010). Além de 

apresentar 60 a 80 batimentos por minuto, em seu primeiro movimento musical (Allegro), 

possui tonalidade Mi Maior e ritmo quaternário (4/4), no segundo movimento (Largo), a 

tonalidade altera-se para Dó Menor e o ritmo muda para ternário (3/4), e em seu último 

movimento (Allegro Pastorale), a tonalidade volta a ser Mi Maior, assim como o ritmo se 

torna novamente quaternário (12/8) (MED, 1996). 

A música foi aplicada com um aparelho MP3 por um período de 30 minutos. O 

volume utilizado foi controlado pelo paciente. Nesse período o paciente não teve contato 

com nenhum profissional da saúde ou acompanhante. Utilizaram-se headphones, 

ressaltando-se que os mesmos sofreram desinfecção com álcool 70% antes de sua 

utilização. A pesquisadora permaneceu próxima ao paciente nos primeiros 5 minutos e 
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últimos 5 minutos de audição. Durante a sessão de música, os profissionais de saúde do 

campo de estudo não puderam manipular os sujeitos do estudo, exceto em casos de 

necessidade premente dos mesmos, como dor ou alguma intercorrência que impusesse 

risco à vida do indivíduo. 

3.6. Aspéctos éticos 

O estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará, em cumprimento à Resolução 466/2012, em 15 de junho 

de 2015. Com número do parecer de aprovação: 1.108.036 e CAAE: 

44531015.3.3001.5045. 

Previamente à coleta, foi realizada uma solicitação formal de autorização para a 

coleta dos dados ao responsável pelo ambulatório de cabeça e pescoço (Anexo C). 

Paralelamente, foi encaminhado um termo de compromisso dos pesquisadores, onde foi 

garantida a utilização de todos os dados coletados unicamente para a divulgação da 

pesquisa em eventos e periódicos científicos, mantendo-se o anonimato do participante 

(Anexo E). 

3.7. Análise estatística de dados 

            Os dados referentes aos dados sócio demográficos, clínicos e da escala de 

ansiedade serão tabulados com os recursos da estatística descritiva e apresentados em 

tabelas e gráficos.  

            Os dados serão analisados em conjunto por meio do pacote estatístico SPSS 

(versão 22). Além das estatísticas descritivas para caraterização da amostra (dados sócios 

demográficos, clínicos, níveis de ansiedade e parâmetros vitais), para verificar o efeito da 

manipulação experimental sobre as variáveis estudadas, serão empregados testes 

paramétricos e não paramétricos de comparação de médias. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

4.1. Câncer de cabeça e pescoço e seus fatores de risco 

             Seguindo a tendência mundial, nota-se um importante processo de transição que 

tem produzido mudanças no perfil das enfermidades que acometem a população 

brasileira. As doenças infecciosas e parasitárias deixaram de ser a principal causa de 

morte, sendo substituídas pelas doenças cerebrovasculares e pelas neoplasias malignas. 

Sendo essa última, atualmente, a segunda maior causa de morte no Brasil. É previsto pelo 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) que, com o envelhecimento da população mundial 

assim como, com a qualidade das informações e da assistência prestada, em 2020 a 

doença ocupe a primeira posição (INCA, 2016). 

              Essa tendência em nosso país pode ser confirmada pela estimativa de casos 

novos de câncer para o Brasil lançado pelo INCA, sempre com base nas informações 

geradas pelos Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP), que serão válidas para 

o Brasil no biênio 2016-2017. 

             A publicação aponta a ocorrência de aproximadamente 596 mil novos casos de 

câncer, sendo que destes é estimado a ocorrência de 15.490 casos novos de câncer da 

cavidade oral e 7.350 casos novos de câncer de laringe (INCA, 2016). Nos homens, 

correspondem ao quinto e sexto tipo de câncer mais prevalentes, respectivamente. Para 

as mulheres, o câncer de cavidade oral é o nono mais frequente na região Nordeste, já o 

câncer de laringe ocupa a décima sexta posição entre as mulheres dessa mesma região. 

             Assim como em diversas outras doenças encontradas em grande escala na 

população mundial, o câncer de cabeça e pescoço (CCP) está fortemente relacionado com 

os hábitos e estilo de vida adotados pelos indivíduos em seu dia a dia. Existem variações 

no risco de diferentes tumores conforme a localização geográfica, mas o consumo de 

tabaco, álcool, o sedentarismo, a exposição ocupacional a agentes nocivos e a não adoção 

de hábitos saudáveis está intimamente ligada ao aparecimento de doenças, que, em sua 

grande maioria, poderiam ser evitáveis com a simples cessação desses estímulos. 

            O tabaco, por exemplo, é um dos grandes vilões quando se trata do 

desenvolvimento de CCP, sendo o principal fator de risco para o seu aparecimento.  

Segundo o INCA está comprovado que o tabagismo é responsável por 200 mil mortes por 

ano no Brasil, o que corresponde a 23 pessoas por hora. É a causa também de 30% das 

mortes decorrentes de alguns tipos de câncer, como o de boca, laringe, faringe, esôfago, 

entre outros (INCA, 2016).   
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             Dentre as substâncias reconhecidamente de ação cancerígena presentes no tabaco 

destacam-se os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs), as nitrosaminas, os 

aldeídos e as aminas aromáticas, os quais podem induzir muitos tipos de mutações 

(VILLAR, MARTINS, 2012). 

             O álcool, assim como o tabaco, possui substâncias capazes de agredir as células 

e provocar sua mutação, com multiplicação descontrolada das mesmas, gerando o câncer. 

O álcool age diretamente na mucosa bucal, irritando-a através de seus componentes 

químicos, como as substâncias aromáticas, os alcalóides, os hidrocarbonetos policíclicos, 

entre outros (GALBIATTI et al., 2012). Agindo como solvente, aumenta a exposição da 

mucosa aos agentes carcinogênicos, elevando a sua absorção celular. O consumo 

excessivo de álcool pode também resultar em deficiências nutricionais decorrentes das 

falhas na absorção intestinal e alterar vias metabólicas importantes, por exemplo, a do 

metabolismo do folato envolvida nas reações de metilação celular (GALBIATTI et al., 

2012). Assim, a associação de álcool e fumo aumenta a probabilidade dos usuários virem 

a desenvolver CCP.  

             O INCA afirma que a associação de álcool e tabaco pode aumentar as chances do 

desenvolvimento de câncer de boca em 35 vezes mais. Ressalta ainda que, o risco 

aumenta conforme a quantidade consumida e que a redução das doenças tabaco-

relacionadas, como o câncer, só pode ser observada após décadas de retirada da exposição 

ao fator de risco (INCA, 2016). 

             Alguns alimentos também contém níveis significativos de agentes cancerígenos, 

como os nitritos e os nitratos usados para conservar alimentos, como picles, salsichas e 

outros embutidos e enlatados (INCA, 2014). Por outro lado, estudos epidemiológicos 

relatam que o consumo de frutas e vegetais ricos em vitaminas A e C estão inversamente 

relacionados ao risco de câncer oral, enquanto a carne processada, em razão do 

processamento industrial a que são submetidas e a pimenta vermelha são considerados 

fatores de risco (INCA, 2016). 

            Existem outros fatores que contribuem para as neoplasias malignas de cabeça e 

pescoço, como a poluição ambiental e alguns fatores ocupacionais relacionados 

principalmente às indústrias. 

            Um exemplo de substância que tem comprovadamente relação com os casos de 

câncer é o benzeno, que pode ser encontrado como contaminante na produção de carvão, 

em indústrias siderúrgicas, e é usado como solvente de tintas e colas (INCA, 2010). 

Também pode-se citar o asbesto ou amianto que são classificados pela Agência 
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Internacional para Pesquisa do Câncer (IARC) no grupo 1, ou seja, reconhecidamente 

“cancerígeno para os seres humanos”, e segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), critério 203, “não há níveis seguros para a exposição às suas fibras” (CASTRO, 

2012).  

           Alguns estudos também têm demonstrado que a infecção por Human 

Papillomavirus (HPV), principalmente dos tipos 16 e 18, desempenham papel na 

etiologia do CCP, sendo fator de risco independente para carcinoma espinocelular (CEC), 

especialmente na região orofaríngea (CASTRO SILVA et al., 2012). 

           Enfim, o vírus Epstein Barr, um vírus oncogênico com papel comprovado em uma 

série de desordens malignas, é considerado um dos principais causadores do câncer de 

nasofaringe (FERREIRA, PIRES, SOARES, 2012). Esses vírus tem a capacidade de 

inserir seu RNA no DNA do hospedeiro, causando as mutações gênicas que propiciam a 

indução da carcinogênese (VILLAR, MARTINS, 2012). 

 

 4.2. Manifestações clínicas 

 

           De maneira geral, os pacientes com CCP, são diagnosticados com doença 

locorregional avançada, sendo muito frequente apresentarem-se anêmicos, emagrecidos 

e com condições pulmonares muito precárias. Porém, podem desenvolver sintomatologia 

variada dependendo da localização anatômica da doença (INCA, 2014).  

          No câncer de cavidade oral as áreas mais frequentemente acometidas são, por 

ordem de frequência: língua, assoalho da boca, gengiva, palato duro, mucosa jugal, lábio 

e trígonoretromolar, sendo comuns lesão em forma de úlcera que não cicatrizam por mais 

de 15 dias, manchas ou placas vermelhas ou esbranquiçadas, nódulos no pescoço, 

rouquidão persistente, dificuldade de mastigação e de deglutição e dificuldades na fala 

(ONCOGUIA, 2015). As lesões podem ser sutis e assintomáticas, começando, em geral, 

com uma mancha esbranquiçada ou avermelhada que pode evoluir para ulceração 

superficial, com menos de 2 cm de diâmetro e indolores. Os casos mais avançados podem 

ser dolorosos e eclodir o tecido subjacente. Emagrecimento acentuado também é um sinal 

de câncer de boca em estágio avançado (SOUTH-PAUL, MATHENY, LEWIS, 2010). 

              O câncer de boca assume importância, pois apesar de ser um tumor de fácil 

diagnóstico, com lesões precursoras bem definidas, encontra-se com alta prevalência 

apesar de poucas campanhas de prevenção terem sido desenvolvidas no Brasil visando à 

educação em saúde populacional abordando de forma ampla suas causas, formas de 
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prevenção e de diagnóstico precoce. Por isso, a maioria dos casos da doença é detectada 

em fase avançada, na qual o tratamento revela-se de alto custo e com prognóstico 

desfavorável (SOUZA et al., 2011) 

             A faringe é dividida em três subregiões que apresentam características próprias: 

nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Apresentando como sintomatologia, dificuldade 

para falar ou respirar, disfagia leve, sensação de “caroço” na garganta, cefaleia e 

problemas de audição (ONCOGUIA, 2015). 

            O câncer que acomete a nasofaringe, por exemplo, caracteriza-se pela 

agressividade, ocasionando geralmente metástases em linfonodos cervicais (SBCCP, 

2011). Apresenta como principais sinais e sintomas: plenitude auricular, obstrução nasal, 

epistaxe, trismo, otalgia, neuralgia, perda auditiva e dor facial (ONCOGUIA, 2013). 

            O câncer de laringe ocorre predominantemente em homens e é um dos mais 

comuns entre os que atingem a região da cabeça e pescoço (INCA, 2014). A laringe é o 

órgão fonador, estreitamente ligada à produção da voz, e sua proximidade anatômica e 

origem embriológica, fazem com que problemas patológicos graves, como o câncer 

laríngeo, afetem de maneira marcante não só a laringe em si, mas as estruturas 

circunvizinhas, causando uma enorme perda da qualidade de vida do paciente. Sendo 

dividida em três sub-regiões: supraglótica, glótica e subglótica (MACIEL, LEITE, 

SOARES, 2010).  Tumores supraglóticos frequentemente são associados aos sintomas 

iniciais: dor na garganta, aparecimento de tumoração dolorosa em região cervical, 

mudança na voz, linfonodomegalia da região cervical e disfagia, e em fase avançada leva 

a queixa de dispneia por fixação de pregas vocais (INCA, 2012). Na região glótica, onde 

se encontram as cordas vocais, onde a drenagem linfática é mais limitada, os cânceres 

raramente são acompanhados de envolvimento linfonodal. Os tumores glóticos costumam 

apresentar-se precocemente com o sintoma de rouquidão, que ocorre pela diminuição da 

vibração da mucosa comprometida pelo tumor, favorecendo um diagnóstico precoce. Já 

os tumores da região subglótica possuem seu caráter silencioso. Uma vez sintomática, a 

doença já se encontra avançada. Nesses casos, o paciente pode apresentar quadros de 

dispneia, por obstrução das vias respiratórias e que podem vir acompanhadas de tosse, 

dor local ou sangramento (ONCOGUIA, 2015; MACIEL, LEITE, SOARES, 2010).  

            Por fim, o CCP pode ter seu início nas glândulas salivares (adenocarcinomas), 

mas são relativamente raros. Esses tumores variam muito com relação a tamanho, 

histopatologia e local, dessa maneira, cada tumor requer planejamento individual 

(SBCCP, 2011). Dor, parestesia ou paralisia dos músculos da face e edema mentoniano, 
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assim como ulceração da pele, podem estar presentes como a sintomatologia mais 

frequente desse tipo neoplásico (VILLAR, MARTINS, 2012; INCA, 2014). 

             

 4.3. Diagnóstico, estadiamento e tratamento 

 

             Com a detecção dos sintomas é necessário a procura por um profissional médico 

o mais breve possível. Assim, poderá ser feita a anamnese, o exame físico com inspeção 

cuidadosa das superfícies da mucosa oral e da orofaringe, palpação da língua e soalho da 

boca, assim como a palpação sitemática do pescoço. Além disso, será realizada a 

solicitação de exames, como a biópsia, e exames laboratoriais, nasofaringolaringoscopia 

de fibra óptica, tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética e 

ultrassonografia para diagnóstico e avaliação do grau de estadiamento da doença. Esse 

processo denomina-se estadiamento clínico, que se constitui a base do diagnóstico clínico 

e representa o elemento orientador da indicação de exames complementares. A solicitação 

desses exames visa avaliar o tumor primário, os linfonodos regionais e a ocorrência 

simultânea de outras doenças (CHEDID et al., 2013).  

             Entre os exames que podem ser solicitados incluem-se aqueles para avaliar a 

função renal, a hepática, além do hemograma, da bioquímica do sangue e da dosagem dos 

marcadores tumorais, que são substâncias produzidas por alguns tumores, cuja dosagem 

pode ser usada como parâmetro de estadiamento, como controle da terapêutica e indicador 

prognóstico (INCA, 2012). 

             O outro tipo de estadiamento é o patológico, que engloba a avaliação da histologia 

celular. A União Internacional Contra o Câncer (UICC) tem o mais difundido método de 

estadiamento dos tumores, baseados nos três pilares: Tumor (T), Nódulo Linfático (N) e 

Metástase (M). T podendo ser classificado de T1 a T4, de acordo com o tamanho da 

neoplasia e seu padrão de invasão local; N varia de N0 a N3, sendo N0 ausência de 

metástase para linfonodos e de N1 a N3, classificação de acordo com o número de 

linfonodos comprometidos; M varia de M0, sem metástase a M2, de acordo com a 

extensão e órgãos acometidos pela metástase (INCA, 2016).  O tratamento de escolha 

pode envolver cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia biológica ou uma combinação 

de duas ou mais dessas modalidades (NCCN, 2014).  

              Sabe-se que o tratamento indicado nos estádios iniciais, na grande maioria dos 

tumores de cabeça e pescoço, é a cirurgia ou a radioterapia, isoladas ou em combinação 

(SBC, 2015). Porém a maioria dos pacientes com CCP tem doença localmente avançada 
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por ocasião do diagnóstico (estádios III e IV) e requerem abordagens mais sofisticadas, 

em geral multidisciplinares (GALBIATTI et al., 2012).  

             Em geral, é feita uma associação de tratamentos, pois muitos desses tumores 

exibem micrometástases no momento do diagnóstico (SBCCP, 2011; GALBIATTI et al., 

2012). Deve-se analisar cuidadosamente cada caso e optar pelo método menos mutilante, 

quando as possibilidades de cura são iguais (SBCCP, 2011). 

            Os procedimentos cirúrgicos mais complexos frequentemente são necessários 

principalmente no caso de tumores mais avançados, com ressecção de partes moles, ossos 

da face e algumas vezes da pele, necessitando de fechamento com retalhos locais, 

regionais ou à distância (RAMOS et al., 2010). 

             A excisão cirúrgica pode levar a complicações como broncoaspiração, 

dificuldade de mastigação, disfagia, alterações da fala, além de alterações estéticas, que, 

por sua vez, podem levar a ansiedade e diminuição da qualidade de vida (CARVALHO 

et al., 2014) 

             A radioterapia é uma especialidade clínica que usa a radiação ionizante, sendo o 

seu objetivo administrar uma dose precisa de radiação a um volume tumoral definido, 

causando a mínima lesão possível ao tecido saudável adjacente (ONCOGUIA, 2015). 

Contudo, nem sempre isso é possível, já que essa radiação não é seletiva, atingindo 

também as células normais, o que o torna tóxico para o organismo e gera os indesejáveis 

efeitos adversos aos pacientes. 

            Esses efeitos adversos da radioterapia são classificados em agudos (lesões que 

ocorrem até três meses depois da conclusão da radiação), como a mucosite, e crônicos, 

como a xerostomia, a cárie de radiação, o trismo, as alterações no paladar, a dermatite, a 

necrose de tecidos moles e a osteorradionecrose (SANTOS et al., 2010). 

           Já a quimioterapia consiste no emprego de substâncias químicas isoladas ou em 

combinação, que atuam no nível celular, interferindo no seu processo de reprodução 

(SOUZA, SIMÃO, LIMA, 2012). A maioria das drogas induz à depressão da medula 

óssea em graus variáveis, dependendo do agente e da dose utilizada, bem como de fatores 

intrínsecos. São frequentes também a alopécia e as alterações gastrointestinais 

(MANSANO-SCHLOSSER, CEOLIM, 2012). Pacientes realizando quimioterapia 

podem apresentar mucosite, alteração do paladar, anorexia, náuseas/vômitos e diarréia, 

podendo levar a baixa ingestão alimentar e consequente perda de peso (CARRARO, 

SCHWARTZ, BEHLING, 2012). 
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            Assim, o conhecimento dos efeitos indesejáveis causados pela doença e como 

efeito adverso de seu tratamento é essencial para um melhor cuidado dos pacientes 

acometidos por essa doença.  

  

4.4. Ansiedade relacionada ao tratamento do Câncer de Cabeça e Pescoço 

 

           A ansiedade pode ser definida como uma condição orientada para o futuro, 

caracterizada por apreensão relativa à percepção de não poder controlar ou prever eventos 

potencialmente aversivos; sintomas corporais de tensão física e desvio do foco de atenção 

para esses eventos potencialmente aversivos ou às respostas afetivas eliciadas por eles 

(SOUZA et al., 2013). Para os pacientes oncológicos, a condição do diagnóstico e sua 

associação com a morte, bem como os efeitos colaterais dos tratamentos podem 

desencadear quadros de ansiedade e depressão (SOUZA et al., 2011). Dentre esses 

tratamentos, encontra-se o cirúrgico, muito utilizado para cânceres sólidos sendo 

necessários, além deste, diversos procedimentos invasivos. Sentimentos de inaceitação, 

vergonha ou raiva também ocorrem e podem contribuir para quadros ansiosos 

(KROENKE et al., 2010). A ansiedade causa sintomas desagradáveis, como sensação de 

inquietude, cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, 

taquicardia, palpitações, sudorese, insônia, entre outros (ABP, 2008). A avaliação de 

possíveis quadros ansiosos deveria ser rotina nas instituições de saúde.  

              Instrumentos de avaliação de ansiedade são úteis para diagnóstico e orientação 

do manejo clínico diante das alterações emocionais suscitadas pelas vivências do câncer. 

Um deles é o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE). Esse tipo de instrumento 

é largamente utilizado por clínicos e pesquisadores por conta de vantagens como a 

facilidade de administração, o baixo custo, por não requererem muito tempo e pela 

possibilidade de obter informações a partir do ponto de vista do respondente (SOUSA et 

al., 2013). A escala IDATE mede duas concepções de ansiedade: o estado de ansiedade 

que varia em sua intensidade, flutua no tempo e refere-se às situações agudas que 

correspondem a episódios momentâneos. Condição emocional transitória que consiste de 

sensações de tensão, apreensão, nervosismo, preocupação e aumento da atividade do 

sistema nervoso autônomo simpático. Já a ansiedade traço, refere-se às diferenças 

individuais relativamente estáveis para respostas comportamentais, isto é, diferenças na 

tendência de reagir às situações percebidas como ameaçadoras, elevando assim, o estado 

de ansiedade. O traço de ansiedade irá caracterizar os indivíduos hipersensíveis aos 
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estímulos e, psicologicamente, mais reativos (DELA COLETA, DELA COLETA, 1996). 

Souza e colaboradores (2013), em revisão sistemática, demonstraram que há atualmente, 

no Brasil, diversos instrumentos disponíveis para a avaliação de ansiedade e de 

Transtornos de Ansiedade (TA). A maioria deles diz respeito a adaptações transculturais, 

de estilo psicométrico e auto aplicados. Os instrumentos incluídos investigam a ansiedade 

e os TA em diferentes faixas etárias, contextos e escopos de avaliação. Além da escala 

IDATE, podemos citar a Escala de HAD (Hospital Anxiety and Depression Scal), 

Instrumento de HAMILTON, MASC (Escala multidimensional de ansiedade para 

crianças), dentre outros. A maioria dos estudos trata de instrumentos adaptados de outras 

culturas para o Brasil, prática que é muitas vezes a opção a que pesquisadores recorrem 

por ser mais rápida em relação à construção de um novo instrumento e por possibilitar 

pesquisas transculturais (CASSEPP-BORGES, BALBINOTTI, TEODORO, 2010). 

Nesses casos, é necessário realizar uma adaptação transcultural criteriosa e 

metodologicamente adequada em termos semânticos e operacionais, pois o instrumento 

será utilizado em uma nova realidade com diferenças culturais, de valores, entre outras 

(GJERSING, CAPLEHORN, CLAUSEN, 2010). O profissional de saúde ao tomar 

conhecimento sobre a presença desse quadro nos pacientes sob seus cuidados (ansiedade-

estado), e do potencial do indivíduo vir a desenvolver ansiedade (ansiedade-traço), pode 

intervir juntamente com a equipe interdisciplinar na sua prevenção e controle. Além disso, 

o avanço e o contínuo monitoramento dos estudos acerca da avaliação de ansiedade 

oferecem subsídios teóricos e empíricos para o desenvolvimento e conhecimento deste 

construto multifacetado e para a prevenção e o tratamento dos TA. 

 

4.5. Monitoramento de parâmetros vitais em pacientes oncológicos 

 

           Em se tratando do CCP, o tratamento, por sua própria localização anatômica, pode 

afetar aspectos vitais: deglutição, comunicação (fala e audição) e interação social, 

respiração, podendo ocorrer mutilação e desfiguração e, assim, gerar repercussões 

psicológicas e fisiológicas importantes tanto para os pacientes quanto para seus familiares 

(GRANER, 2013). Além disso, estando em acompanhamento ambulatorial, deve-se 

considerar alguns aspectos que podem interferir sobre a assistência prestada, alterando os 

parâmetros vitais: estrutura dos serviços de saúde que oferecem ambientes pouco 

propícios para uma interação efetiva; abordagem à ansiedade do paciente, dor e outros 

sintomas; a organização dos serviços de cuidados à saúde, como rotinas administrativas, 
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dificuldades para o acesso e atendimento nos diferentes serviços; os comportamentos dos 

profissionais de saúde, como uso de jargões técnicos ou explicações simplistas, 

subestimação da capacidade de entendimento dos pacientes e despersonalização dos 

mesmos; características dos pacientes, como escolaridade, apoio social, renda, níveis de 

ansiedade, experiência com o problema de saúde e o modo como ocorre a comunicação, 

exigindo clareza e veracidade das informações (GRANER, 2013). Sendo a relação entre 

os profissionais o os pacientes, de suma importância para a compreensão da doença e 

consequentemente, na prevenção de situações comprometedoras dos parâmetros vitais.  

              Neste sentido, é importante que o profissional de saúde desenvolva estratégias 

que possam reduzir ou eliminar a ansiedade, deixando os pacientes mais calmos, 

incluindo-os no seguimento do regime terapêutico, desenvolvendo uma sensação de 

controle sobre a doença e o curso do tratamento.  

             O estresse é um conjunto de reações fisioquímicas que podem levar à hipertensão, 

ao aumento da frequência cardíaca e ao aumento da frequência respiratória. Apresenta-se 

como um conjunto de reações fisioquímicas que pode levar à hipertensão, ao aumento da 

frequência cardíaca, à contração do baço, levando mais glóbulos vermelhos à corrente 

sanguínea, estimulando maior liberação do açúcar armazenado no fígado, assim como 

propiciar o aumento da frequência respiratória e dilatação dos brônquios, para que o 

organismo possa captar e receber mais oxigênio (GUYTON, HALL, 2002). A frequência 

cardíaca, ou ritmo cardíaco, é o resultado da contração e dilatação alternadamente do 

músculo cardíaco (sístole e diástole), ou seja, é um indicador do trabalho cardíaco. Em 

adultos, o valor médio da frequência cardíaca é de 80 batimentos por minuto. Além disso, 

a frequência cardíaca é uma medida de avaliação de ansiedade sensível e objetiva. A 

pressão arterial é o resultado da tensão que o sangue arterial exerce nas paredes das 

artérias (SBH, 2010). Durante a contração do ventrículo esquerdo, há um aumento da 

pressão em seu interior, o que faz com que o sangue seja ejetado facilmente na aorta e 

demais artérias. Diante disso, as paredes das artérias se distendem, e a pressão em seu 

interior se eleva. Após o final da ejeção de sangue do ventrículo, a válvula aórtica se fecha 

e gera o ponto máximo da pressão intra-arterial, denominado pressão sistólica. Com o 

fechamento da válvula aórtica, o sangue flui das artérias distendidas para os vasos 

periféricos, fazendo com que haja diminuição da pressão na aorta. Nesse momento, antes 

do início de um novo ciclo, pode-se registrar a pressão diastólica (GUYTON, HALL, 

2002).  
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              A ansiedade produzida pelo ambiente ambulatorial, no tratamento oncológico, 

faz com que sejam liberadas pela medula adrenal grandes quantidades de adrenalina e 

noradrenalina, que passam diretamente à circulação sanguínea, sendo então levadas a 

todos os tecidos do corpo. As catecolaminas liberadas endogenamente irão produzir 

efeitos cardiovasculares e metabólicos característicos. No nível de Sistema Nervoso 

Central, a liberação endógena de adrenalina produz um efeito excitatório. Em resposta a 

essas ações, ocorre o aumento da pressão arterial (CARVALHO et al., 2012). Vários 

autores afirmaram ainda que, o medo e a ansiedade podem desenvolver manifestações 

físicas nos pacientes, influenciando a medida da pressão arterial e a sua leitura, ou ainda 

causando taquicardia (MEDEIROS et al., 2013).  

              Sendo assim, traçar metas de controle de parâmetros vitais, em meio a um 

panorama nacional da população oncológica, subsidiará assistências mais eficazes de 

acompanhamento clínico neste campo da saúde. 

 

4.6. O aporte da música no tratamento oncológico 

 

              Cada vez mais o conceito de saúde tem se tornado abrangente, levando em 

consideração não apenas a falta de doenças, mas sim a prevenção delas, a reabilitação e 

recuperação de pacientes, a manutenção e a busca pela qualidade de vida (SANTOS, 

VASQUES, 2015). A musicoterapia é o campo da medicina que estuda o complexo som- 

ser humano- som, para utilizar o movimento, o som e a música com o objetivo de abrir 

canais de comunicação no ser humano, para produzir efeitos terapêuticos (SILVA et al., 

2014). E, por representar uma forma de linguagem universal que está presente em 

qualquer época e cultura, também é considerada como meio de expressão e comunicação. 

Além disso, proporciona ao indivíduo diferentes reações psicológicas (SILVA, LEÃO, 

SILVA, 2014).  Historicamente, a origem das doenças era tida como uma influência do 

sobrenatural. A cura delas se dava através de rituais religiosos em que a dança e a música 

se faziam presentes. Atualmente, existem alguns povos indígenas que acreditam que a 

música tem o efeito de expulsar os espíritos e ainda praticam seus rituais com essa 

finalidade (BENENZON, 2000). Com isso, em toda a trajetória da humanidade a música 

sempre esteve presente e ligada a um poder terapêutico. Blasco e colaboradores (2012), 

afirmam que os elementos musicais como o ritmo, a harmonia e a melodia são capazes 

de provocar alterações fisiológicas em quem às escuta. Dentre seus benefícios, a 

musicoterapia pode oferecer uma sensação de tranquilidade, bem estar, descontração e 
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alegria. A musicoterapia possibilita uma melhor qualidade de vida aos seus adeptos que 

se encontram em situações de ansiedade, dor ou fragilidade, pois ela interfere nos 

mecanismos biológicos do ser humano de forma positiva, tornando assim uma opção 

bastante interessante no processo de restabelecimento da saúde (PICHLER, PICHLER, 

2014).  

             Toccafondi et al. (2013), publicaram um artigo que mensurava um caso de 

sucesso entre o câncer e a música, no qual um grande produtor italiano de música clássica 

entrou no departamento de oncologia com diagnóstico de uma neoplasia no sistema 

digestivo. Chegou sem esperança, completamente desinteressado, sem sentido e 

significado na vida. A partir de uma iniciativa da equipe de saúde, foi usado a música 

como estratégia para trazer o interesse do paciente ao tratamento. Com os concertos de 

música promovidos dentro do departamento de oncologia, o paciente pode melhorar o 

relacionamento com a equipe que o atendia, assim como, restabeleceu sua conexão com 

o mundo e sua vida proporcionando condições para enfrentar e lutar contra o câncer. 

Nesse contexto, o encontro mediado pela música constitui um recurso no cuidado de 

Enfermagem que inspira vida aos dias dos doentes, imprimindo-lhes a sensação de 

cuidado e ressignificando seu existir no mundo com o câncer (SILVA, LEÃO, SILVA, 

2014).  

             Contudo, torna-se necessário ressaltar que, para a qualidade de vida de um 

paciente com câncer ter uma melhora significativa, é necessário que sejam desenvolvidas 

mais pesquisas na área, pois a música ainda encontra-se pouco explorada e aplicada 

(FERREIRA, REZENDE, VARGAS, 2013). 
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5. RESULTADOS 

Inicialmente será descrita a caracterização da amostra. A seguir, encontram-se os 

dados referentes à avaliação da ansiedade e comparação nos grupos controle e 

experimental, bem como aqueles referentes aos parâmetros vitais e comparação nos 

grupos controle e experimental.  

Foram avaliados para elegibilidade 55 pacientes. Destes, 11 não atenderam aos 

critérios de inclusão e quatro desistiram de participar (CONSORT, 2010). 

5.1 Caracterização da amostra 

A amostra foi caracterizada por 40 participantes com idade variando entre 33 e 80 

anos (média de 56 anos), em sua maioria do sexo feminino (80%), com presença de um 

cuidador (60%). Quanto à escolaridade, predominou o ensino fundamental incompleto 

(57,5%), seguido pelo ensino fundamental completo (25%). A religião predominante foi 

a católica (87,5%), seguida pela evangélica (12,5%). A distribuição por tipo de tratamento 

foi cirurgia (47,5%), cirurgia associada à quimioterapia (25%), quimioterapia associada 

à radioterapia (12,5%), cirurgia, quimioterapia e radioterapia combinadas (7,5%), sendo 

que 5% dos sujeitos estavam sendo tratados exclusivamente com quimioterapia. Quando 

analisado o escore de dor, 47,5% apresentaram-se sem dor (0), a mesma porcentagem de 

pacientes relatou dor leve (1 a 3 na escala analógica numérica de dor) e 5% referiam dor 

moderada (4 a 6 na escala analógica numérica de dor).  
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O fluxo dos pacientes através do estudo pode ser observada no fluxograma abaixo, 

de acordo com as normas do CONSORT 2010 (Figura 1).

 

Figura 1: Fluxograma de CONSORT (2010), mostrando o fluxo dos pacientes pelo 

estudo. 

 

5.2. Efeito da intervenção musical sobre o nível de ansiedade relatada 

 

Conforme pode ser observado na Figura 2, quando comparados os períodos pré e 

pós intervenção, todos os participantes (100,0%) do grupo experimental apresentaram 

redução nos níveis de ansiedade mensuradas através da escala de ansiedade estado. Isso 

representou uma redução média de 10,5 pontos entre os valores observados na primeira e 

na segunda aplicação. 
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Figura 2. Escores totais do IDADE (Subescala de Ansiedade Estado) na primeira e na 

segunda aplicação (Grupo Experimental). 

 

No grupo controle, foi observado que, entre a primeira e a segunda mensuração, 

em 15,0% dos participantes houve um aumento, em 10,0% não houve alteração e em 

75,0% houve uma diminuição nos níveis de ansiedade (Figura 3). Em termos gerais, 

observou-se uma redução média de 3 pontos entre os valores observados na primeira e na 

segunda aplicação. 

 
Figura 3. Escores totais do IDADE (Subescala de Ansiedade Estado) na primeira e na 

segunda aplicação (Grupo Controle). 

 

Como observado, ainda que a intervenção musical tenha sido realizada em apenas 

um dos grupos (grupo experimental), houve uma diminuição nas pontuações médias de 

ansiedade tanto para o grupo controle quanto para o experimental. Não obstante, quando 

comparadas as magnitudes dessas reduções (Tabela 1), por meio do teste t de Student, foi 

possível verificar que os participantes alocados na condição experimental (M 

diferença=10,5; DP diferença =3,72) apresentaram redução estatisticamente superior (t = 6,68; 
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p < 0,001) no nível de ansiedade relatada, quando comparados aos participantes alocados 

na condição controle (M diferença = 3,00; DP diferença = 3,41). 

 

 

Tabela 1. Comparação da diferença média entre as pontuações em ansiedade estado nos 

períodos pré e pós intervenção para as condições controle e experimental (N = 40) 

Condição N Mdiferença DPdiferença t (gl) p 
IC 95% 

Inf Sup 

Experimental 20 10,5 3,72 

6,68 (38) <0,001 5,26 9,83 
Controle 20 3,00 3,41 

Mdiferença – Média das diferenças observadas entre a primeira e segunda aplicação nas 

pontuações da Escala de Ansiedade Estado. 

DPdiferença – Desvio Padrão das diferenças observadas entre a primeira e segunda aplicação 

nas pontuações da Escala de Ansiedade Estado. 

 

Especificamente para os participantes do grupo experimental, no que consiste ao 

efeito da intervenção musical sobre o nível de ansiedade relatada (Tabela 2), verificou-se 

que níveis de ansiedade relatados no período pós-intervenção (M = 34,9; DP = 3,29) 

foram estatisticamente inferiores (t = 12,68; p < 0,001) àquelas relatados em período 

anterior à intervenção (M = 45,4; DP = 4,58). 

 

Tabela 2. Comparação de médias da pontuação total da Escala de Ansiedade Estado nos 

períodos de pré e pós intervenção para os participantes na condição experimental (N = 

20) 

Período M DP t (gl) p 
IC 95% 

Inf Sup 

Pré-

Intervenção 
45,4 4,58 

12,68 (19) <0,001 8,80 12,29 
Pós-

Intervenção 
34,9 3,29 

 

Por fim, buscou-se verificar os efeitos da intervenção musical considerando-se a 

categorização dos participantes quanto ao seu nível de ansiedade (baixa, moderada, alta 

ou muito alta), conforme a proposição original do instrumento (DELA COLETA, DELA 

COLETA, 1996).  

 

Tabela 3. Categorização dos participantes quanto ao nível de ansiedade (N = 40) 

Condição Ansiedade Estado 
Período 

1ª Mensuração 2ª Mensuração 
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Controle 

Baixa - - 

Moderada 17 20 

Alta 3 - 

Muito Alta - - 

Experimental 

Baixa - 11 

Moderada 17 9 

Alta 3 - 

Muito Alta - - 

 

Conforme observado na Tabela 3, na primeira mensuração, 85% dos participantes 

(n=17) da condição controle foram classificados com nível moderado de ansiedade, 

enquanto 3 foram classificados como apresentando alto nível de ansiedade. Já na segunda 

mensuração, todos os 20 participantes dessa condição foram classificados com nível 

moderado de ansiedade.  

No que se refere aos participantes submetidos à intervenção musical (condição 

experimental), à semelhança da distribuição observada para a condição controle na 

primeira mensuração, 85% dos participantes (n=17), foram classificados com nível 

moderado de ansiedade, enquanto 3 foram classificados com alto nível de ansiedade. No 

entanto, após a intervenção (2ª mensuração), a maioria dos participantes (n = 11, 55%), 

foi reclassificada com nível de ansiedade baixa, enquanto 9 (45%) participantes, 

apresentaram nível de ansiedade moderado.  

 

5.3 Efeito da intervenção musical sobre os parâmetros vitais 

 

No que consiste aos parâmetros vitais, à semelhança do ocorrido com os níveis de 

ansiedade, os participantes expostos à intervenção musical, em geral, apresentaram 

redução em todos os parâmetros mensurados. Especificamente, 95,0% dos participantes 

apresentou redução da pressão arterial sistólica, 55,0% apresentou redução da pressão 

arterial diastólica, 100,0% apresentou redução da pulsação e 85,0% apresentou redução 

da frequência respiratória (Figura 4). Isso representou uma diminuição média de 10,95 

mmHg na pressão arterial sistólica, 3,85 mmHg na pressão arterial diastólica, 7,50 

batimentos por minuto na pulsação e 2,25 inspirações por minuto na frequência 

respiratória. 
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Figura 4. Parâmetros vitais nos períodos pré e pós intervenção (Grupo Experimental). 

 

Quando observados os parâmetros vitais dos respondentes que não receberam a 

intervenção (grupo controle), 55,0% apresentou redução da pressão arterial sistólica, 

30,0% apresentou redução da pressão arterial diastólica, 55,0% apresentou redução da 

pulsação e 35,0% apresentou redução da frequência respiratória (Figura 5). Isso 

representou uma diminuição média de 2,75 mmHg na pressão arterial sistólica, 1,00 

mmHg na pressão arterial diastólica, 1,05 batimentos por minuto na pulsação e uma 

diminuição média de 0,15 inspirações por minuto na frequência respiratória. 



41 
 

 

 

 

Figura 5. Parâmetros vitais nos períodos pré e pós intervenção (Grupo Controle). 

 

Os participantes submetidos à intervenção obtiveram maiores reduções em todos 

os parâmetros observados, quando comparados aos participantes da condição controle. 

Para verificar a significância estatística dessa diferença, foi realizado o teste t de Student 

(ver Tabela 4), o qual demonstrou que as reduções observadas na condição experimental 

foram estatisticamente superiores às observadas na condição controle para pressão arterial 

sistólica (t = 4,56; p < 0,001); pulsação (t = 6,15; p < 0,001) e frequência respiratória (t = 

5,10; p < 0,001). No que consiste à pressão arterial diastólica, não foi observada diferença 

significativa (t = 1,47; p = 0,14) entre nível de redução ocorrido na condição controle e 

experimental. 

 

Tabela 4. Comparação da diferença dos parâmetros vitais entre os períodos pré e pós 

intervenção para as condições controle e experimental (N = 40) 

Parâmetro Condição N Mdiferença 
DPdiferenç

a 
t (gl) P 

IC 95% 

Inf Sup 

Pressão 

Arterial 

(Sistólica) 

Experimental 20 10,95 6,87 

4,56 (31) <0,001 4,56 11,84 
Controle 20 2,75 4,16 

Pressão 

Arterial 

(Diastólica) 

Experimental 20 3,85 7,73 

1,47 (28) 0,14* 
-

1,07 
6,77 

Controle 20 1,00 3,89 

Pulso Experimental 20 7,50 4,35 6,15 (25) <0,001 4,33 8,57 
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Controle 20 1,05 1,76 

Frequência 

Respiratória 

Experimental 20 2,25 1,48 

5,10 (38) <0,001 1,45 3,35 
Controle 20 -0,15 1,50 

* Valor Não Significativo. 

Mdiferença – Média das diferenças observadas entre a primeira e segunda aplicação nas 

pontuações da Escala de Ansiedade Estado. 

DPdiferença – Desvio Padrão das diferenças observadas entre a primeira e segunda aplicação 

nas pontuações da Escala de Ansiedade Estado. 

 

Por fim, quando avaliado unicamente os participantes do grupo experimental 

(Tabela 5), comparando os períodos pré e pós intervenção, foi observada uma redução 

estatisticamente significativa nos valores de pressão arterial sistólica (t = 7,13; p < 0,001); 

de pulsação (t = 7,71; p < 0,001) e de frequência respiratória (t = 6,78; p < 0,001) entre 

os dois períodos. 

 

 

Tabela 5. Comparação dos valores obtidos para os parâmetros vitais nos períodos pré e 

pós intervenção para os participantes na condição experimental (N = 20) 

 
Período N M DP t (gl) p 

IC 95% 

Inf Sup 

Pressão 

Arterial 

(Sistólica) 

Pré-

Intervenção 
20 150,0 9,67 

7,13 

(19) 
<0,001 7,73 14,14 

Pós-

Intervenção 
20 139,0 5,83 

Pressão 

Arterial 

(Diastólica) 

Pré-

Intervenção 
20 89,2 8,39 

2,22 

(19) 
0,038 0,23 7,46 

Pós-

Intervenção 
20 85,4 5,79 

Pulso 

Pré-

Intervenção 
20 79,2 8,28 

7,71 

(19) 
<0,001 5,46 9,53 

Pós-

Intervenção 
20 71,7 6,37 

Frequência 

Respiratória 

Pré-

Intervenção 
20 17,8 2,05 

6,78 

(19) 
<0,001 1,55 2,94 

Pós-

Intervenção 
20 15,6 2,25 

* >0,05 (Diferença Não Significativa). 
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6. DISCUSSÃO 

 

              De forma geral, a amostra constituiu-se por 40 pessoas com câncer de cabeça e 

pescoço, com média de 56 anos de idade, concordando com a literatura, que afirma que 

o pico de incidência do câncer de cabeça e pescoço se dá entre 50 e 70 anos de idade 

(INCA, 2016).  

             Quando se relaciona ainda o sexo ao tipo de câncer estudado, os dados obtidos 

na literatura mostram a predominância do câncer de cabeça e pescoço no sexo masculino, 

onde há um risco estimado de 5,2 casos novos a cada 100 mil homens para 2,1 a cada 100 

mil mulheres, em se tratando do câncer de cavidade oral. No entanto, no presente estudo 

predominou o sexo feminino, e isso se deve, em parte, aos fatores de risco, como 

tabagismo e etilismo, que vem aumentando em ambos os sexos (INCA, 2016), também 

pode estar relacionado a uma aceitação maior por parte das mulheres em participar de 

todas as etapas propostas na pesquisa e também ao elevado número de cirurgias de 

glossectomias nos homens, o que os impediam de certa forma, de participarem da 

pesquisa por estarem impossibilitados de responderem à variável “resposta verbal” da 

escala de Glasgow, para avaliação do nível de consciência utilizada no estudo. Além 

disso, a pesquisa incluiu pessoas acometidas pelo câncer em outras regiões da cabeça e 

pescoço, não somente pelo câncer oral.  

             Um estudo, por sua vez, demonstrou uma forte relação entre a família 

(cuidadores) e o estado de saúde-doença de seus membros. Ou seja, a família é de extrema 

importância na manutenção da saúde em todos momentos do tratamento, ajudando o 

paciente a superar todos sentimentos presentes, como a ansiedade (PERES, 

NASCIMENTO, CONCEIÇÃO, 2013). Esta pesquisa demonstrou a presença de 

cuidadores em 60% dos casos. 

             Além disso, mais da metade da amostra de pacientes analisada, apresentou baixa 

escolaridade (57,5%), o que está intimamente relacionado a uma maior exposição aos 

fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço, consequentemente ocorrendo uma 

necessidade maior da utilização dos serviços públicos de saúde para tratamento do 

mesmo, gerando ansiedade durante esse processo, que se dá nas esperas para a realização 

de exames, nos agendamentos demorados de consultas médicas ou mesmo de cirurgias, 

já que a maioria tinha recebido como modalidade de tratamento, o cirúrgico (47,5%) 

(SANTOS et al., 2010). 
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             Em se tratando da religiosidade apresentada pelos pacientes do estudo, todos 

apresentaram algum tipo de religião, sendo o catolicismo citado por 87,5% dos pacientes. 

Sendo relacionado, pelos próprios pacientes, muitas vezes, como uma busca por um 

conforto nos momentos de dificuldades, no caso, durante o tratamento do câncer de 

cabeça e pescoço. Dado que concorda com um estudo realizado por Carvalho e 

colaboradores (2014), que afirmam ser a religiosidade, uma ferramenta para reduzir as 

necessidades espirituais do paciente. 

             Quanto a avaliação da dor apresentada pelos pacientes do estudo, 47,5% 

apresentaram dor leve e a mesma porcentagem relatou não sentir dor no momento da 

coleta de dados. Fato que pode estar relacionado às consultas ambulatoriais serem eletivas 

e os pacientes atendidos já estarem fazendo controle álgico em casa. Sendo importante 

ressaltar ainda que, o ambulatório escolhido como campo de estudo dessa pesquisa, não 

faz atendimentos de emergência. 

             Considerando os pacientes que foram alocados para o grupo experimental, ou 

seja, aqueles que receberam a intervenção musical por 30 minutos, foi notável a redução 

do estado de ansiedade, quando se comparou as médias nos períodos de pré-teste e pós-

teste. Este fato corrobora com a literatura, quando esta mostra que a intervenção musical 

“pressupõe uma intrincada rede de sensações, emoções, sentimentos, significados 

simbólicos e culturais”, intrínseca a cada ser humano, capaz de ressoar e produzir diversos 

efeitos terapêuticos como: a redução da dor, do estresse e da ansiedade, a promoção de 

conforto, relaxamento muscular, dentre outros (SILVA, LEÃO, SILVA, 2014).  

             Estudos colocam ainda que a música coordena a ativação de áreas corticais de 

associação com o vivido, experiências de imagens são desencadeadas espontaneamente 

no momento da audição, reduzindo o estado de ansiedade (LIN, 2010; SILVA, LEÃO, 

SILVA, 2014). Além disso, Peres, Nascimento e Conceição (2013), afirmam que o 

paciente em situação estressora, como no tratamento contra um câncer, busca apoio em 

mecanismos de enfrentamento, como por exemplo, a família, uma crença ou escutar uma 

música que o acalme. 

             Quando se trata da ansiedade, foi possível perceber uma discreta, porém 

significativa, redução da pontuação média no grupo controle, onde os pacientes 

permaneciam em repouso por 30 minutos em uma sala, sem receber a intervenção 

musical. Esse efeito pode ser relacionado à atenção dispensada pela pesquisadora ao 

paciente. Estudo mostra que uma abordagem calma, tranquilizadora e o fornecimento de 

orientações ao paciente, escutando-o com atenção, estão relacionados com a redução da 



45 
 

 

 

ansiedade (CARVALHO et al., 2014). Além disso, a prece que pode ser considerada 

como uma estratégia para reduzir as necessidades espirituais do paciente (CARVALHO 

et al., 2014), tendo sido citada pelos sujeitos do grupo controle. Os pacientes relataram 

que durante os 30 minutos sem intervenção musical, fizeram uso da sua religiosidade 

como terapia, podendo justificar a redução discreta da ansiedade ao analisar as médias 

desse grupo, já que todos possuíam algum tipo de religião. 

             Quando se analisa a presença e os níveis de ansiedade (baixa, moderada, alta e 

muito alta), verificou-se que, na primeira mensuração a maioria apresentou níveis 

moderados e altos de ansiedade, o que é corroborado pela literatura, tendo em vista o 

processo desgastante do tratamento oncológico e o momento pré-consulta médica 

(COSTA, REIS, 2014). Na segunda mensuração, os pacientes da condição controle, 

apresentaram redução de ansiedade para um nível moderado, possivelmente pelo período 

de repouso ao qual foram submetidos e à atenção fornecida pela pesquisadora 

(CARVALHO et al, 2014). Na condição experimental, 11 pacientes apresentaram 

redução do nível de ansiedade de moderado para baixo baixo, ressaltando, mais uma vez, 

os efeitos benéficos da intervenção musical no bem-estar dos pacientes em 

acompanhamento oncológico (SILVA, LEÃO, SILVA, 2014). 

             Em se tratando dos parâmetros vitais avaliados, no grupo controle não foi 

possível identificar uma redução efetiva das médias apresentadas no período pré-teste 

quando comparado ao período pós-teste. Porém, houve uma discreta redução com 

significância clínica e estatística. Considerando que no período de pré-teste, os pacientes 

se encontravam em sala de espera, sem condição de temperatura adequada e com a tensão 

emocional exacerbada, devido ao período pré-consulta médica e que no período pós-teste, 

se encontravam em sala com temperatura adequada e sendo avaliados depois de 30 

minutos de repouso. Ainda que a ansiedade anterior à consulta ainda estivesse presente, 

é esperada certa redução dos parâmetros vitais avaliados, comparando-se o antes e depois 

do período de não-intervenção (JARVIS, 2012).  

              No grupo experimental foi perceptível uma redução efetiva, significativa, 

estatística e clinicamente, das médias de pressão arterial sistólica, pulsação e frequência 

respiratória, comparando os períodos pré e pós-teste. Esta redução concorda com um 

estudo, que afirma ser eficaz o efeito da música sobre a frequência cardíaca, pressão 

arterial e frequência respiratória (PICHLER, PICHLER, 2014). Chen Chen e 

colaboradores também obtiveram êxito na redução dos sintomas de ansiedade e nos 
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parâmetros vitais, principalmente na pressão arterial sistólica, com o uso da música em 

pacientes em radioterapia (CHEN CHEN et al., 2013). Zegin et al. (2013), mostraram o 

efeito benéfico notável e estatisticamente significante da música na redução do 

desconforto do paciente submetido a procedimentos invasivos decorrentes do tratamento 

do câncer. Avaliaram os indicadores fisiológicos de ansiedade: palpitações cardíacas, 

pressão arterial elevada e frequência respiratória alterada. 

             Uma das causas pela qual a pressão diastólica pode não ter apresentado alteração 

estatisticamente significativa, se deve à ao fato de ser menos influenciável por estímulos 

externos (como na audição musical), correspondendo ao momento em que o ventrículo 

esquerdo volta a encher-se para retomar o processo de circulação (SBH, 2014).  

Entretanto, como afirmou Dogiel, no século XIX, a música altera a pressão sanguínea, os 

batimentos cardíacos, o sistema respiratório e o circulatório, através das alterações dos 

elementos musicais: altura, intensidade e timbre. A análise de alguns estudos evidencia a 

associação dos saberes e práticas de utilização da música para a saúde com práticas 

médicas associadas às experiências musicais, trazendo efeitos fisiológicos que envolvem 

mudanças no metabolismo, liberação de adrenalina, regulação de frequência respiratória, 

variações na pressão arterial sanguínea, redução da fadiga, do tônus musculares e 

aumento do limiar dos estímulos sensoriais, melhorando a atenção e a concentração. Este 

método pode ser usado como um recurso terapêutico complementar no manejo e no 

controle dos sintomas, inclusive advindos do tratamento oncológico (SILVA et al., 2014).  
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7. CONCLUSÃO 

            Por meio desta pesquisa pode-se verificar que a maioria dos pacientes com câncer 

de cabeça e pescoço atendidos em um ambulatório universitário era composta mulheres, 

com idade variando entre 33 e 80 anos, com ensino fundamental incompleto, sendo 

submetidos, na maior parte das vezes, a tratamento cirúrgico de forma isolada. 

Todos os pacientes participantes da condição experimental apresentaram redução 

da ansiedade estado. No que se refere aos participantes submetidos à intervenção musical 

(condição experimental), 17 (85%) participantes foram classificados com nível moderado 

de ansiedade, antes da aplicação da música. Já após a intervenção (2ª mensuração), a 

maioria dos participantes (55%) foi classificada com nível de ansiedade baixa (p<0,001). 

À semelhança do ocorrido com os níveis de ansiedade, os participantes expostos à 

intervenção musical, em geral, apresentaram redução clínica e estatisticamente superior 

em quase todos os parâmetros vitais avaliados, comparando-se com o grupo controle. 

Representando uma diminuição média de 10,95 mmHg na pressão arterial sistólica 

(p<0,001), 3,85 mmHg na pressão arterial diastólica (p=0,14), 7,50 batimentos por 

minuto na pulsação (p<0,001) e 2,25 inspirações por minuto na frequência respiratória 

(p<0,001). Enquanto na condição controle, houve uma diminuição com significância 

estatística e clínica discreta também em quase todos os parâmetros vitais, com média de 

2,75 mmHg na pressão arterial sistólica (p<0,001), 1,00 mmHg na pressão arterial 

diastólica (p=0,14), 1,05 batimentos por minuto na pulsação (p<0,001) e uma diminuição 

média de 0,15 inspirações por minuto na frequência respiratória (p<0,001).  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através da escala de avaliação da ansiedade estado (IDATE) e dos resultados 

encontrados na avaliação dos parâmetros vitais, antes e após a intervenção musical 

proposta, pudemos conhecer a intensidade de um dos principais problemas gerados pelo 

tratamento do câncer de cabeça e pescoço nos pacientes e uma das formas de mantê-lo 

sob controle, a utilização da música. 

 A partir dos dados obtidos pode-se organizar ações interdisciplinares para tornar o 

cuidado ao indivíduo acometido por esse tipo de câncer mais eficiente e integral, 

intervindo e promovendo redução da ansiedade e maior eficácia do tratamento.  

Ressalta-se a importância de desenvolvimento de mais estudos sobre o tema, 

incentivando cada vez mais o uso da música em oncologia, que pretende-se fazer após a 

defesa desta monografia. 

 De posse destes resultados, então, poderia proceder ao registro da influência da 

música na redução da ansiedade e dos parâmetros vitais avaliados, criar novos desfechos 

e auxiliar nas ações de promoção da saúde e aumento da qualidade de vida. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO A – ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

 

 

ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

 

Parâmetros      Resposta observada  Pontuação 

 

        Abertura ocular              Espontânea               4 

         Com estímulo verbal   3  

        Com estímulo doloroso   2  

                                    Nenhuma    1 

 

 

Melhor Resposta Verbal     Orientado    5  

                              Confuso    4 

          Palavras impróprias    3 

       Sons incompreensíveis    2 

       Nenhuma    1 

 

 

Melhor Resposta Motora          Obedece aos comandos              6 

           Localiza e retira o estímulo   5 

    Localiza o estímulo   4 

             Responde em flexão              3 

           Responde em extensão              2 

           Nenhuma               1 

 

Fonte: Tratado de enfermagem Médico- Cirúrgica – Brunner&Suddarth; 2009. 
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ANEXO B- ESCALA DE ANSIEDADE-ESTADO (IDATE)- (Stait-Trait Anxiety 

Inventory)1 

 

Ansiedade -Estado 

04= Muitíssimo     3= Bastante    2= Um pouco    1= Absolutamente não 

01. Sinto-me calmo 1 2 3 4 

02. Sinto-me seguro 1 2 3 4 

03. Estou tenso 1 2 3 4 

04. Estou arrependido 1 2 3 4 

05. Sinto-me à vontade 1 2 3 4 

06. Sinto-me perturbado 1 2 3 4 

07. Estou preocupado com possíveis infortúnios 1 2 3 4 

08. Sinto-me descansado 1 2 3 4 

09. Sinto-me ansioso 1 2 3 4 

10. Sinto-me “em casa” 1 2 3 4 

11. Sinto-me confiante 1 2 3 4 

12. Sinto-me nervoso 1 2 3 4 

13. Estou agitado 1 2 3 4 

14. Sinto-me uma pilha de nervos 1 2 3 4 

15. Estou descontraído 1 2 3 4 

16.  Sinto-me satisfeito 1 2 3 4 

17. Estou preocupado 1 2 3 4 

18. Sinto-me superexcitado e confuso 1 2 3 4 

19. Sinto-me alegre 1 2 3 4 

20. Sinto-me bem 1 2 3 4 

1 Ressalta-se, como descrito no item casuística e método, que será avaliada a ansiedade-estado. Por esse 

motivo, constam aqui as 20 questões referentes à avaliação desta variável. 
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ANEXO C- TERMO DE ANUÊNCIA DO CHEFE DO SERVIÇO ONDE FOI 

DESENVOLVIDO O ESTUDO 

 

Eu, Luís Alberto Albano Ferreira, Chefe do Serviço/Responsável pelo Ambulatório de 

Cabeça e Pescoço, conheço o protocolo de pesquisa intitulada: “INFLUÊNCIA DA 

MÚSICA NA ANSIEDADE E PARÂMETROS VITAIS EM PACIENTES COM 

CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO EM TRATAMENTO AMBULATORIAL”, 

desenvolvida pela Profa. Dra. Andrea Bezerra Rodrigues, conheço seus objetivos e a 

metodologia que será desenvolvida, estando ciente de que o pesquisador não irá interferir 

no fluxo normal deste Serviço.    

 

 

Fortaleza, ___ de _____ 2015. 

 

_______________________________________________ 

Chefe do Serviço – Luís Alberto Albano Ferreira 

______________________________________________ 

Pesquisadora responsável – Mariana Alves Firmeza 
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ANEXO D- TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO 

 

Eu, Maria Erenilsa da Silva, chefe do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME – 

HUWC), fiel depositário dos prontuários médicos dos pacientes do Hospital Universitário 

Walter Cantídio, autorizo Mariana Alves Firmeza a colher dados dos prontuários para 

fins de seu estudo intitulado: “Influência da música na ansiedade e parâmetros vitais em 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço em tratamento ambulatorial”. 

  

 

Fortaleza, ____, de ________________, de 2015. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Maria Erenilsa da Silva  

Chefe do SAME –HUWC 
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ANEXO E- TERMO DE COMPROMISSO DOS PESQUISADORES 

 

Projeto: “Influência da música na ansiedade e parâmetros vitais em pacientes com câncer 

de cabeça e pescoço em tratamento ambulatorial” 

 

Os pesquisadores abaixo se comprometem a garantir e preservar as informações dos 

prontuários e base de dados dos Serviços e do Arquivo Médico do Hospital Universitário 

Walter Cantídio, garantindo a confidencialidade dos pacientes. Concordam, igualmente, 

que as informações coletadas serão utilizadas única e exclusivamente para execução do 

projeto acima descrito.  As informações somente poderão ser divulgadas de forma 

anônima. 

 

 

Fortaleza, ____, de ___________________, 2015. 

 

 

 

________________________________________________ 

Profa. Dra. Andrea Bezerra Rodrigues 

 

________________________________________________ 

Acadêmica/ Bolsista PIBICC Mariana Alves Firmeza 
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10-APÊNDICES 

APÊNDICE A- INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

 

Influência da música na ansiedade e parâmetros vitais em pacientes com câncer 

de cabeça e pescoço em tratamento ambulatorial 

 
 

Gênero 

F  (  ) 

M (  ) 

Idade: Possui Cuidador 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

 

Grau de instrução 

( ) ensino fundamental 

incompleto  

( ) ensino fundamental 

completo  

( ) ensino médio 

incompleto  

( ) ensino médio 

completo  

( ) ensino superior 

incompleto  

( ) ensino superior 

completo  

( ) pós graduado 

Tratamento  

realizado: 

(  )cirurgia (C) 

(  )radioterapia 

(RT) 

(  )quimioterapia 

(QT) 

(   ) C + RT 

(   ) C + RT + QT 

(    ) C + QT 

(   ) RT + QT 

 

 

Glasgow: _____ Religião: 

(  ) Não  (   )Sim 

Se sim, qual:  

(  ) Católica   

(  ) Evangélica  

(  ) Espírita  

(  )Outra 

Escore de dor: 

(  ) Sem dor - 0 

(  ) Dor leve – 1 a 3 

(  ) Dor moderada – 4 

a 6 

(  ) Dor intensa – 7 a 

10 

 

Pressão Arterial: 

 

 

Frequência 

Respiratória: 

 

 

Pulso: 
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APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

(TCLE) 

“Influência da música na ansiedade e parâmetros vitais em pacientes com câncer de 

cabeça e pescoço em tratamento ambulatorial” 

 

Caro Participante:  

  

O(a) Sr(a) está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa intitulada: 

“Influência da música na ansiedade e parâmetros vitais em pacientes com câncer de cabeça 

e pescoço em tratamento ambulatorial” cujo objetivo é identificar o nível de ansiedade e 

verificar a influência da música na redução da ansiedade de pacientes com câncer de 

cabeça e pescoço em tratamento ambulatorial de um Hospital Universitário da cidade de 

Fortaleza - Ceará. 

Você deve participar por sua livre e espontânea vontade. Leia atentamente as informações 

abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta 

pesquisa sejam esclarecidos. 

O risco de sua participação nesse estudo está relacionado a constrangimentos e 

lembranças desagradáveis provocadas pela entrevista ou desconforto ao andar até a sala 

onde será aplicada a música. O senhor não será obrigado a responder questões que não 

queira ou não se sinta à vontade, podendo recusar-se a responder. O entrevistador seguirá 

todos os princípios éticos como respeito à sua dignidade e não maleficência.  

Sua participação consistirá em ser acompanhado (a) pela pesquisadora que o(a) observará 

enquanto você responde a um instrumento de coleta de dados sobre sua ansiedade. O 

questionário é do tipo checklist (marcar uma opção). Após o (a) a pesquisadora verificará 

seu pulso, respiração e pressão arterial. O (a) senhor (a) será conduzido individualmente 

a uma sala privativa no próprio ambulatório para ouvir uma sessão de música de 30 

minutos e responder novamente ao mesmo questionário após a sessão de música, 

momento em que a pesquisadora também verificará novamente seu pulso, respiração e 

pressão arterial. A pesquisadora também fará um teste para avaliar sua função neurológica 

e audição antes do início da sessão de música. Esclarecemos que esses testes são indolores 

e serão feitos utilizando-se um dispositivo que será colocado no alto da sua cabeça e 

próximo à sua orelha, bem como o senhor (a) será solicitado a repetir algumas palavras 

ditas pela pesquisadora para verificar se está conseguindo ouvir adequadamente. 

Essas informações serão utilizadas unicamente para apresentação em congressos e 

publicação em revista científica da área da saúde, garantindo-se sempre seu anonimato. 
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Os dados coletados permanecerão em poder exclusivo dos pesquisadores durante todo o 

decorrer da pesquisa e por um período de 5 anos, ao qual após serão destruídos. 

Os resultados contribuirão para aumentar o conhecimento científico sobre a eficácia do 

uso de música para reduzir a ansiedade de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, 

auxiliando outros pesquisadores da área, e, possivelmente, reduzindo o nível de ansiedade 

e parâmetros vitais dos pacientes. 

Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária, o (a) senhor (a) não 

receberá nenhum valor pela participação nesta pesquisa, e que poderá recusar-se a 

participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua participação se assim 

o preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo ao seu cuidado.  

Gostaríamos de esclarecer que: 

- O Sr(a) tem o direito ser mantido atualizado acerca das informações relacionadas à 

pesquisa. 

- O Sr(a) não terá nenhuma despesa pessoal ao participar da pesquisa.  

- O Sr (a) não receberá nenhum valor por participar da pesquisa. 

 Eu comprometo-me em utilizar os dados coletados unicamente para fins acadêmicos, 

afim de atender os objetivos da pesquisa. Caso precise entrar em contato comigo, você 

terá acesso em qualquer momento da pesquisa, para esclarecimento de eventuais dúvidas. 

Informo-lhe o meu endereço e telefone: 

Andrea Bezerra Rodrigues 

Rua Alexandra Baraúna, 1115 – sala 12 

Rodolfo Teófilo 

Tel 3366 8461 

 E-mail: andreabr@ufc.br 

Se o (a) Sr.(a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará do 

telefone: 3366-8344.  

Caso o (a) Sr.(a) se sinta suficientemente informado a respeito das informações que leu 

ou que foram lidas sobre os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 

seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes e que sua participação é voluntária, que não há remuneração para participar 

mailto:andreabr@ufc.br
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do estudo e se o (a) Sr.(a) concordar em participar solicitamos que assine no espaço 

abaixo. 

 

 

Assinatura do participante 

 

___________________________________________ 

 

 

 

Data         /       /___ 

 

 

 

Assinatura da pesquisadora que aplicou o TCLE 

 

_____________________________________ 

 

 

Data         /       /___ 

 


