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Cada pessoa percebe a música de maneira diferenciada, seja por emoções ou pelo 
nível de estimulação. Quando um estímulo ou um evento é percebido como 
significante, um aumento da excitação fisiológica ajuda a preparar o corpo para a 
ação. Respostas fisiológicas comuns incluem ativação do sistema nervoso simpático 
(resultando em aumento da freqüência cardíaca, pressão arterial, taxa de respiração e 
tensão muscular, e diminuição da temperatura da pele) e a excitação de liberação de 
hormônios (como a noradrenalina e cortisol), a partir das glândulas adrenais. 
Consistentes com teorias gerais da emoção, a excitação também é um fator-chave 
para descrever teorias sobre respostas emocionais à música. Porém, é necessário 
tomar cuidado porque diferentes estilos musicais podem causar diferentes excitações. 
O hemisfério cerebral esquerdo é mais proficiente em acuidade verbal, podendo 
interceptar alguma estimulação auditiva com letras de música; a estimulação auditiva 
na forma de notas musicais e acordes são, contudo, tratados no hemisfério cerebral 
direito. A percepção musical não é dependente do hemisfério direito, mas em redes 
neurais correspondentes aos componentes fundamentais da música, em ambos os 
hemisférios. No homem, a escuta de música ativa uma ampla rede bilateral de 
propagação em regiões cerebrais relacionadas com a atenção, semântica, memória, 
funções motoras, emocionais e de transformação. A exposição à música também 
aumenta o funcionamento cognitivo e emocional em indivíduos saudáveis e em 
pacientes clínicos. Escutar música envolve muitos componentes cognitivos com 
distintos substratos cerebrais. O córtex auditivo desempenha um papel particularmente 
importante na discriminação de complexos sons. Respostas temporais surgem a partir 
de respostas neurais corticais em uma complexa dinâmica de sons. Em uma pesquisa, 
a música relaxante reduziu a FC, PA e os níveis de cortisol. A música é tipicamente 
uma agradável experiência. Mas, em certas circunstâncias, a música também pode ser 
desagradável. Essas desagradáveis experiências musicais ativam uma rede de 
estruturas cerebrais envolvidas na emoção, a maioria localizada na região medial do 
lobo temporal: o giro parahipocampal, amígdala, hipocampo e pólo temporal. Assim, o 
ruído pode influenciar a liberação de diferentes hormônios de estresse, especialmente 
em pessoas que dormem durante o início da manhã. A música tem influência direta na 
redução de cortisol, que é o hormônio do estresse. E, portanto, fazem-se necessárias 
pesquisas para ampliar o conhecimento sobre o assunto. 
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