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Introdução. O envelhecimento é uma etapa natural do desenvolvimento em que cada indivíduo passa por mudanças 
fisiológicas, psicológicas e emocionais. Em virtude das várias alterações que ocorrem nessa faixa etária, as Instituições 
de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) têm sido frequentemente procuradas por esses indivíduos ou seus fami-
liares. Vê-se então a necessidade de cuidados especiais para esse tipo de população, proporcionando melhores con-
dições de vida, tendo como um dos principais objetivos, a preservação da qualidade de vida por meio de métodos que 
inserem os idosos na sociedade de forma ativa. A música se destaca entre vários recursos utilizados para efetuação de 
ações de promoção e prevenção, pois proporciona efeitos significativos nos âmbitos psicoemocionais, físicos e sociais 
destas pessoas, reproduzindo melhora da autoestima, da qualidade de vida e da sociabilização.  Objetivos. Analisar 
por meio da literatura a influência da música e seus efeitos na qualidade de vida e no tratamento fisioterapêutico em 
idosos institucionalizados. Método. Foi realizada uma revisão da literatura usando as bases de dados Medline, Bi-
reme, PEDro, Lilacs e Scielo, a partir das seguintes palavras-chave: música e qualidade de vida, fisioterapia e música, 
música e idosos. Os critérios de inclusão foram: relevância do estudo e correlação com o tema; estudos epidemiológi-
cos ou experimentais disponíveis na íntegra com informações que contemplavam o tema, compreendidos entre os 
anos 2010 a 2015 que tivessem humanos como sujeito experimental. Os critérios de exclusão foram: artigos que não 
contemplavam os critérios de inclusão; artigos publicados em revistas não indexadas e artigos que não contemplavam 
assuntos pertinentes ao tema proposto. Do total de 58 artigos incluídos, 36 foram excluídos após a aplicação dos 
critérios de inclusão e exclusão citados acima. Em adição, 9 artigos foram também descartados por não apresentarem 
relação significativa ao tema, resultando em 13 artigos utilizados para a revisão bibliográfica. Resultados. Segundo 
os estudos analisados, é evidente que a música proporciona efeitos benéficos quando relacionada a qualidade de vida 
e tratamentos fisioterapêuticos em idosos institucionalizados, sendo identificado como um recurso complementar para 
atuar em conjunto com terapias multidisciplinares no objetivo de melhorar a qualidade de vida.  Conclusão. É pre-
ciso ampliar os programas de promoção de saúde e observamos que a qualidade das pesquisas é subjetiva, pois os 
métodos de aplicação e intervenção se diferem bastante na literatura. Sendo assim, são necessárias mais pesquisas 
relacionadas ao tema, com precisão e evidência científica exigidas em pesquisas.
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