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AVALIAÇÃO DO EFEITO DA MÚSICA CLÁSSICA INSTRUMENTAL NO 

COMPORTAMENTO DO PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

DURANTE O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO 

 

O paciente portador de necessidades especiais (PNE) é todo indivíduo com algum tipo 

de alteração sendo ela física, orgânica, mental ou social, simples ou complexa, aguda ou 

crônica, que necessita de educação especial e instruções suplementares temporárias ou 

definitivas, em função de sua situação de saúde. Este paciente comumente passa por 

momentos de estresse e ansiedade durante a visita ao cirurgião dentista, vários meios 

está disponível para controlar o comportamento desses pacientes, entre eles os 

farmacológicos, mais nem sempre o paciente poderá fazer uso do mesmo, por conta de 

sua saúde. A musicoterapia tem por finalidade auxiliar no processo de adaptação 

ambiental e comportamental do paciente durante o atendimento odontológico. 

Considerando-se a importância do atendimento odontológico do paciente com 

necessidades especiais, e da importância de adequar o ambiente para torná-lo mais 

agradável, diminuindo o stress e a ansiedade desses pacientes, sugerimos o presente 

experimento utilizando a música ambiente no consultório odontológico. A atenção 

odontológica para os pacientes com necessidades especiais precisa ter início o mais 

precoce possível, prevenindo doenças bucais, pois muitos dos pacientes apresentam 

dificuldade de higiene bucal, fazem uso de dieta cariogênica, o que os torna susceptíveis 

à cárie dentária e doença periodontal, o que torna obrigatório o tratamento curativo, que 

por ser mais invasivo pode levar a situações de stress e ansiedade. Considerando-se a 

possibilidade da utilização da música na redução da ansiedade, a proposta do presente 

experimento foi avaliar o comportamento do paciente com necessidades especiais, 

durante o tratamento odontológico, utilizando a música ambiente. Foram selecionados 

aleatoriamente nove pacientes de ambos os gêneros, em atendimento odontológico no 

Centro Educacional Municipal Terapêutico Especializado “Madre Cecília”, os quais 

durante o atendimento ouviram música clássica instrumental. Enquanto isso foi 

realizada pela pesquisadora a observação do comportamento do paciente durante o 

tratamento. De acordo com os resultados parciais obtidos, pode-se notar que em 

consulta previa, sem a utilização da musica ambiente o numero de pacientes calmos foi 

de 78%, no momento em que a musica foi introduzida esse numero se manteve já no 

momento em que a musica foi interrompida esse numero decresceu para 67%, logo na 



segunda parte da musica esse dado se manteve. Pode-se concluir diante desse estudo, 

que o emprego da musica ambiente não interferiu no comportamento desses pacientes 

durante o atendimento odontológico.  
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