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Introdução: A musicoterapia se apresenta como uma terapia que usa a música para
contribuir na qualidade de vida, recuperando ou reabilitando pessoas. Esta, pode
auxiliar na recuperação de funções cognitivas prejudicadas de pacientes com
Alzheimer. Um tipo de demência mais comum entre os idosos. A finalidade da
musicoterapia nos pacientes com essa patologia, é atingir as emoções, as faculdades
cognitivas, os pensamentos e memórias, o self sobrevivente desse individuo, para
estimulá-lo e fazê-los aflorar.Visto que, a percepção, sensibilidade, a emoção e a
memória para a música são conservadas mesmo depois que alguns tipos de memórias
não estão mais presentes.  Objetivo: Compreender de que forma a musicoterapia
influencia nos aspectos neuropsicológicos de pacientes com doença de Alzheimer.
Metodologia: A pesquisa realizada foi do tipo descritivo, a qual busca descrever
características e aspectos de um determinado fenômeno, explorando relações entre
suas variáveis. Quanto ao tipo de abordagem ao problema, foi uma pesquisa
qualitativa, que busca compreender e explicar fatores das relações sociais que não
podem ser quantificadas. Em relação ao procedimento técnico, a pesquisa foi
bibliográfica. Tendo a pesquisa o propósito de revisão de literatura, foram utilizadas
bases de dados na internet como Bireme, Scielo, PubMed, sites governamentais,
bibliotecas nacionais virtuais de programas de mestrado e doutorado e revistas virtuais
de psicologia, neuropsicologia, enfermagem, gerontologia e neurociências. Resultados:
Foram encontrados 6 artigos científicos que descrevem melhorias significativas nos
seguintes aspectos neuropsicológicos: linguagem, funções executivas e memória.
Principalmente na memória episódica e semântica. Conclusão: A utilização da
musicoterapia contribui de forma positiva nas funções cognitivas  desses pacientes.
Além de apresentar-se como um tratamento não farmacológico eficaz no controle de
sintomas psiquiátricos e comportamentais típicos da doença. Dessa forma, a
musicoterapia pode contribuir na reabilitação neuropsicológica de pacientes com esta
patologia.
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