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Resum
Introducció
La malaltia de Parkinson (MP) és el tipus de trastorn neurodegeneratiu motor més
comú que afecta a milions de persones de tot el món. Es pot abordar des de diversos
punts de vista, un dels quals és la musicoteràpia: una teràpia complementària a la
farmacològica.
Objectiu/s
Aquest estudi pren com a objectiu identificar l'eficàcia d'un programa basat en la
musicoteràpia destinat a trenta-dos pacients diagnosticats amb la malaltia de
Parkinson en fase III segons l'escala Hoehn i Yahr, per tal d’avaluar la seva eficàcia
en la correcció de la marxa, l'equilibri i la promoció en un possible alentiment del
deteriorament cognitiu.
Mètode.
Un nombre total de trenta-dos pacients seran assignats aleatòriament en dos grups
de 16 pacients cadascun (grup de control, grup experimental) per tal de comparar els
resultats obtinguts. Tots els participants es veuran sotmesos a una sèrie de tests
previs a l’inici del programa i posteriorment a aquest, relacionats amb les funcions
cognitives, el risc de caigudes i l’avaluació de la severitat mitjançant l’escala UPDRS.
L'estudi aleatori i controlat tindrà una durada de tres mesos. Consistirà en sessions
setmanals de musicoteràpia; tindrà lloc a l'Hospital Clínic de Barcelona. Posteriorment,
se n’analitzaran els resultats assolits.
Paraules clau
“musicoteràpia”, “ Malaltia de Parkinson”, “marxa”, “ equilibri”, “deteriorament cognitiu”,
“assaig clínic”
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Resumen
Introducción
La enfermedad de Parkinson (EP) es el tipo de trastorno neurodegenerativo motor
más común que afecta a millones de personas de todo el mundo. Se puede abordar
desde varios puntos de vista, uno de los cuales es la musicoterapia: una terapia
complementaria a la farmacológica.
Objetivo/s
Este estudio toma como objetivo identificar la eficacia de un programa basado en la
musicoterapia destinado a treinta y dos pacientes diagnosticados con la enfermedad
de Parkinson en fase III según la escala Hoehn y Yahr, para evaluar su eficacia en la
corrección de la marcha, el equilibrio y la promoción en una posible ralentización del
deterioro cognitivo.
Método
Un número total de treinta y dos pacientes serán asignados aleatoriamente en dos
grupos de 16 pacientes cada uno (grupo de control, grupo experimental) para
comparar los resultados obtenidos. Todos los participantes se verán sometidos a una
serie de pruebas previas al inicio del programa y posteriores a éste, relacionadas con
las funciones cognitivas, el riesgo de caídas y la evaluación de la severidad mediante
la escala UPDRS.
El estudio aleatorio y controlado tendrá una duración de tres meses. Consistirá en
sesiones semanales de terapia musical; tendrá lugar en el Hospital Clínico de
Barcelona. Posteriormente, se analizarán los resultados obtenidos.
Palabras clave
“musicoterapia”, “ Enfermedad de Parkinson”, “marcha”, “equilibrio”, “deterioro
cognitivo”, “ensayo clínico”
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Abstract
Introduction
Parkinson’s disease (PD) is the most common type of neurodegenerative motor
disorder, affecting millions of older people worldwide. It can be approached from
various points of view, one of which is music therapy- a complementary therapy to a
pharmacological one.
Objective
This study aims to explore the effects of music to evaluate a group-based music
therapy intervention in some specific items (gait, postural balance, and cognitive
impairment) of thirty-two patients with PD in Hoehn and Yahr stage 3.
Method
A total number of thirty-two patients will be randomly assigned in two groups of 16
patients each (control group, experimental group) to allow comparison of the obtained
results. All participants will undergo a series of tests to evaluate their cognitive
functions, the predicted risk of falling, and the evaluation of severity by using the
UPDRS scale at baseline and after the end of the program.
The randomized, unbiased, controlled study will last three months, consisting of weekly
sessions of music therapy in Hospital Clinic de Barcelona. At the end of the research,
the results obtained will be analyzed, as well as statistically evaluated.
Keywords
“music therapy”, “Parkinson’s disease”, “gait”, “postural balance”, “cognitive
impairment” “clinical trial”
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Abreviatures
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Parkinson Disease
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Malaltia de Parkinson
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I.

Introducció

1.1 Marc teòric
1.1.1 La música
La música, un art que des de la prehistòria que és fonamental en totes les cultures,
actualment continua tenint un paper important en moltes de les situacions del nostre
dia a dia. Aquesta va sorgir de la necessitat de comunicar-se i cooperar (1).
Quan s’escolta música agradable, es promou una activació de certes substàncies
químiques a l’organisme que interfereixen en el sistema nerviós central de manera
que es propulsa l’alliberament de neurotransmissors com la dopamina, endorfina, i
oxitocina, fet que provoca una sensació d’alegria i l’optimisme en la persona. En
situacions on la música supera els 80 decibels, aquesta, provoca que una sèrie de
neurones del cervell s’atrofiïn produint així taquicàrdies i canvis d’humor (2).
Pel que fa a la lateralització hemisfèrica, quan es tracta d’una cançó coneguda incloent
la lletra, l’activació dels hemisferis cerebrals és bilateral, per altra banda, s’activa
només el còrtex auditiu dret si la música és solament instrumental (3). A més, la música
també és capaç d’influir en la grandària del cos callós. Soria et al (4), referenciant a
Schlaugh et al (5), evidencia que la dimensió del cos callós de les persones amb
estudis musicals és superior a les que no són músics. Aquestes diferències de mida
són relacionades amb un major nombre de fibres amb una major mielinització, així
doncs, comporta a una major velocitat de transferència interhemisfèrica.
Les vibracions sonores que són percebudes mitjançant l’oïda, són captades pel
pavelló auricular, immediatament el timpà vibra al mateix ritme i transmet les
vibracions als ossos (martell, enclusa i estrep) que seguidament transmeten aquestes
vibracions a un fluid líquid que se situa a la zona de l’oïda interna (caragol).
Posteriorment, la membrana basilar (situada a l’oïda interna i composta per cèl·lules
sensitives) trasllada els moviments que es generen en el fluid cap al nervi auditiu.
Finalment, aquest, és l’encarregat d’enviar la informació en forma d’impulsos elèctrics
al tronc de l’encèfal, al tàlem i al còrtex auditiu. Ja com a últim pas abans de rebre
finalment la sensació o percepció del so, el nervi auditiu dialoga amb els centres de la
memòria i els còrtexs associatius (figura 1).
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Segons el neurocientífic Nils Patrik, el sentit de l’oïda és el més poderós
emocionalment, dit d’una altra manera, el que proporciona la font més gran d’emocions
(2).
Fig.1.- Mecanismes de percepció a través del sistema auditiu

Font: Elaboració pròpia a partir de: (2).

Per tal d’obtenir evidència referent a les àrees cerebrals activades davant la percepció
d’estímuls aplicats, s’utilitzen neuroimatges; imatges cerebrals, que proporcionen
informació visual tridimensional.
El cervell és l’òrgan principal de l’organisme i tal com diuen els experts, conté més
cèl·lules que estrelles existents a l’univers. Aquest òrgan de dimensió semblant a un
coco, i forma de nou és l’encarregat de controlar i regular el funcionament del nostre
organisme, a més, és l’origen de totes les emocions, les funcions cognitives i els
sentiments. En l’adult suposa només el 2% del pes, però, en canvi, consumeix entre
un 20-30% de l’energia corporal. Per tal de mantenir la seva supervivència empra dos
ingredients principals: la glucosa i l’oxigen. Aquests elements es veuen afectats en el
moment que s’escolta música, ja que les zones del cervell que reben els estímuls i,
per tant, gestionen l’escolta, tendeixen a consumir més glucosa, rebre més oxigen i
provocar una alteració magnètica causada per la sang oxigenada que es veu reflectida
en el detector de ressonància magnètica. Així doncs, aquest fet ens permet visualitzar
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el seu comportament (2).
Amb aquesta tècnica s’ha comprovat que davant la imaginació d’un músic quan es
mostra tocant una peça que li és familiar, se li activen diferents lòbuls com el frontal i
el parietal, el cerebel, l’àrea motora suplementària i àrees auditives (1). D’aquesta
manera, un pianista que durant l’exposició a una ressonància magnètica cranial que
s’estigui imaginant que interpreta una obra musical amb l’instrument, se li activaran
les mateixes zones cerebrals que si estigués tocant l’instrument realment (2). Aquest
fet rep el nom d’imatgeria musical (1).
Mitjançant les noves tècniques de diagnòstic per a la imatge, s’ha comprovat que les
estructures cerebrals encarregades de processar les emocions són equivalents a les
involucrades en la música, d’aquesta manera s’explica la relació directa que hi ha entre
aquests dos termes (2).

1.1.2 La musicoteràpia
Segons la World Federation for Music Therapy, la musicoteràpia es defineix com a “la
utilització de la música i/o dels seus elements musicals (so, ritme, música i harmonia)
per un musicoterapeuta professional amb un pacient o grup, en un procés dissenyat
per promoure i facilitar la comunicació, interacció, l’aprenentatge, la mobilitat,
l’expressió, l’organització i altres objectius terapèutics per treballar les necessitats
físiques, emocionals, socials i cognitives de les persones. Els propòsits de la
musicoteràpia són desenvolupar el potencial i/o restaurar les funcions de la persona
de manera que pugui aconseguir una millor integració intra i/o interpersonal i
conseqüentment una millor qualitat de vida a través de la prevenció, rehabilitació o
tractament”(6). De la mateixa manera que és essencial la relació humana entre els
diferents processos de la salut, en aquest cas també resulta necessari que existeixi
una confiança entre el professional i el pacient, ja que aquesta contribueix
positivament a una millora del procés terapèutic (2) i, per tant, afavoreix la
humanització dels serveis aportats.
Actualment, la musicoteràpia comprèn un ampli camp d’aplicacions amb relació a
diversos trastorns, malalties i desequilibris. En el camp de l’educació (autisme,
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hiperactivitat, síndrome de Down, etc.), geriatria (demència senil, Parkinson,
Alzheimer, malalts terminals, etc.), salut mental (estrès, depressió, ansietat...) (2) i
finalment en l’àmbit de la medicina s’utilitza en cures intensives neonatals,
procediments oncològics, rehabilitació, pediatria, cardiologia, dolor, entre d’altres (7).
És una teràpia indolora, no invasiva que està dirigida a totes les edats. A més, no
presenta gairebé efectes secundaris (2).
Cal destacar que entenem com a musicoteràpia una terapèutica complementària de
la convencional, mai una teràpia alternativa (8).
Existeix també una altra tècnica semblant que rep el nom de Music Medicine que
empra música gravada prèviament per realitzar la sessió. D’aquesta manera no és
necessària la presència del terapeuta musical (9).
Davant la polèmica sobre l’ús eficaç de la musicoteràpia utilitzada en pacients,
s’evidencia la seva efectivitat en diferents metaanàlisis i en la revisió Cochrane (7).

1.1.3 Aplicació de la musicoteràpia en la malaltia de Parkinson
La malaltia de Parkinson (MP) va ser descrita per primer cop pel doctor Sir James
Parkinson, l’any 1817 a Londres. Aquesta, va rebre el nom en honor a l’esmentat
doctor (10). És el trastorn del moviment més comú del món, afecta aproximadament a
un 1% dels adults majors de seixanta anys (11). És una malaltia del gangli basal,
estructura cerebral localitzada en el centre, per sobre del bulb raquidi i per sota d’àrees
corticals superiors. El gangli basal pren un paper clau en el procés de la informació
sensorial i en el control del moviment. Aquest rep el neurotransmissor de cèl·lules que
produeixen dopamina (important neurotransmissor per a la funció normal del gangli
basal) en una àrea del bulb raquidi coneguda com a substància negre.
Pel que fa a la causa, aquesta és enigmàtica en la majoria d’individus (11). En la MP
cal diferenciar entre la forma idiopàtica (de causa desconeguda, és a dir, es produeix
per si mateixa, sense la necessitat d’estar associada amb l’aparició simultània d’altres
malalties o condicions cerebrals degeneratives) i altres formes que es denominen
Parkinsonisme o símptomes Parkinsonians. Aquestes últimes poden ser causades per
drogues, postencefalitis, lesions cerebrals, la malaltia d’Alzheimer o diverses formes
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de deteriorament o degeneració de certes àrees en el cervell (12). La MP idiopàtica,
s’atribueix a una pèrdua selectiva de neurones de la substància negra (11) d’aquesta
manera el gangli rep cada vegada menys dopamina necessària per al funcionament
normal. Cal haver perdut un 80% del nivell normal de la dopamina perquè es
desenvolupin símptomes Parkinsonians. Tot i això, la pèrdua del nombre de cèl·lules
de la substància negre així com la disminució en la concentració de dopamina al
cervell és normal en el procés de l’envelliment (12).
Amb relació a la clínica, tots els estats de la MP estan caracteritzats per quatre
elements primordials (12)
-

Tremolor en certes parts del cos

-

Rigidesa muscular

-

Lentitud i pobresa de moviments (bradicinèsia o hipocinèsia). Aquest fenomen
pot veure’s incrementat fins a l’estat de carència total de moviment, conegut
amb el nom de congelació o acinèsia.

-

Inestabilitat postural que es mostra normalment absent en els estadis més
inicials de la malaltia o en pacients joves (11)

Tots aquests factors condemnen al pacient a un alt risc de caigudes especialment
quan camina. Per altra banda, també es pot veure afectada la parla on un símptoma
freqüent és una articulació pobra o deficient com la disàrtria (12).
La bradicinèsia és el símptoma més invalidant d’inici de la malaltia. Inicialment, es
mostren dificultats en la motricitat fina com ara cordar-se un botó o escriure a mà i una
reducció dels moviments dels braços en caminar “arm swing”. Per tal d’avaluar la
bradicinèsia de les extremitats superiors s’utilitza el test conegut com a Finger Tapping
Test (FTT), alternant la pronació i supinació de l’avantbraç (11). Es tracta d’una prova
neurofisiològica que avalua una mesura simple de la velocitat i del control motor.
S’empra en neuropsicologia com a prova sensible per avaluar el dany cerebral (13).
Per altra banda, altres proves per avaluar la bradicinèsia són el “foot tapping” i el
tancament i obertura del puny consecutivament (11)
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Un 40% dels individus diagnosticats de la MP evolucionen a demència, de totes
maneres a través d’un estudi s’evidencia que el percentatge de pacients amb
demència és del 80% en les etapes finals de la malaltia. A més, aproximadament la
meitat dels pacients acostumen a presentar trastorns depressius associats amb la
malaltia (11) addicionals al trastorn original de moviment (12).
Prenent de base l’article (12), referenciant a diferents estudis (14), (15), (16),
s’evidencia que mitjançant l’ajuda de la musicoteràpia, pacients amb la MP poden
sincronitzar els moviments de la marxa, la freqüència del pas, l’extensió més
apropiada de la gambada i mostrar uns patrons d’activació muscular més eficaços i
simètrics en les cames. En cas d’inestabilitat o patrons de marxa insegurs, es poden
utilitzar senyals rítmics per promoure patrons del pas més lents i segurs.
Per tal de classificar la MP en subtipus, s’usen diferents escales, entre elles trobem la
unified parkinson’s disease rating scale (UPDRS), que va ser desenvolupada com un
esforç per incorporar elements d’escales ja existents per proporcionar un mitjà eficient,
flexible i complet per la disfunció relacionada amb el trastorn en qüestió (17), (18).
També es compta amb la Hoehn and Yahr Scale, originalment publicada l’any 1967 a
la revista Neurology de Melvin Yahr and Margaret Hoehn (19). L’evolució d’aquesta,
ha comportat l’addició de 3 estadis més que resulten ser àmpliament emprats. Així
doncs, actualment s’utilitza la modificació que engloba els següents estadiatges (20):
-

1:0: símptomes unilaterals

-

1:5: símptomes unilaterals que impliquen el coll i la columna

-

2:0: Implicació bilateral sense deteriorament de l’equilibri

-

2:5: trastorn d’afectació bilateral lleu amb recuperació en el “pull test” o test de
l’empenta.

-

3:0: trastorn d’afectació lleu-moderada bilateral: postura inestable, que es
mostra evident quan el pacient es gira o quan és empès. Per tal de realitzar
aquesta tècnica, cal que el pacient estigui dret amb els peus junts i els ulls
tancats. Funcionalment, el pacient es troba restringit en les seves activitats.
Són físicament independents (19)
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-

4:0: discapacitat severa: encara capaç de caminar i mantenir-se dret sense
ajuda

-

5:0: Mobilitat en cadira de rodes, enllitat llevat que disposi d’ajuda.

Per portar a terme l’estudi s’ha seleccionat aquells pacients que segons l’escala Hoehn
i Yahr es considerin estadi 3.

1.2 Antecedents del tema
A continuació es referencien les següents recerques relacionades amb el tema
d’estudi en qüestió.
Per començar, el primer article seleccionat (21), tracta d’un estudi que es basa en la
revisió sistemàtica i metaanàlisis de diferents assaigs clínics per tal d’elaborar el
disseny d’aquest. Així doncs, la mostra emprada consta de la selecció de 8 estudis
(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29) i 200 subjectes. L’objectiu de la cerca és
avaluar i quantificar si hi ha una possible relació entre la teràpia musical basada en el
moviment i la disfunció motora en els pacients de Parkinson. Pel que fa als resultats
obtinguts, s’evidencia d’un efecte positiu en la musicoteràpia basada en el moviment,
donant suport al seu ús pel tractament de la disfunció motora. En canvi, resulta haverhi una evidència neutral per recolzar l’ús de la musicoteràpia basada en el moviment
pel tractament de la disfunció cognitiva i qualitat de vida.

En segon lloc, el següent article seleccionat (10) consta d’un estudi de casos on es
recluta la selecció d’una mostra de 3 subjectes dones:
-

A: senyora de 79 anys en tractament del Parkinson amb tres anys d’evolució

-

B: senyora de 72 anys en tractament del Parkinson amb cinc anys d’evolució

-

C: senyora de 70 anys en tractament del Parkinson amb cinc anys d’evolució

L’objectiu de la cerca és determinar els beneficis de la musicoteràpia en relació amb
la reducció dels símptomes clínics de la MP per tal de millorar l’autocura i la salut
mental. Per tal d’iniciar la investigació, la intervenció que sustenta l’estudi consta d’un

16

pla d’activitats basat en la combinació d’exercicis i música d’una durada d’entre 10 i
20 dies. Finalment, els resultats obtinguts mostren l’evidència d’una lleugera millora
en els tres pacients. Pel que fa als subjectes B i C, es percep un increment notable en
relació amb la condició mental, una disminució en el to muscular, juntament amb una
reducció del tremolor. A més, les activitats d’autocura es mostren lleugerament
progressades.
Els efectes van començar a aparèixer deu dies després de les activitats planejades.
Per altra banda, s’exposa també un tercer article (29). Es tracta d’una recerca
prospectiva, aleatoritzada, i controlada on participen trenta-dos pacients de Parkinson
idiopàtic que mostren certa reacció beneficiosa al tractament amb Levodopa i són
classificats en l’escala Hoehn i Yahr com a categoria dos o tres. Aquests són reclutats
aleatòriament en dos grups diferents de setze persones cadascun. A partir de la
intervenció caracteritzada per sessions setmanals de musicoteràpia i fisioteràpia es
pretén aconseguir l’objectiu, que és comparar l’eficàcia de la musicoteràpia i la
fisioteràpia per tal de destacar diferències entre els dos mètodes en el seu efecte tant
físic com emocional. En síntesi, els resultats obtinguts conclouen que es demostra una
millora en les habilitats motores juntament amb l’estat emocional relacionat amb la
musicoteràpia. Concretament, la millora en les habilitats motores està majoritàriament
relacionada amb canvis associats amb la bradicinèsia. A més, significants progressos
vinculats amb les activitats de la vida diària i qualitat de vida també són documentades
en els pacients sotmesos a sessions de musicoteràpia.
Finalment, la selecció d’aquest darrer estudi, que consta d’una revisió sistemàtica, es
mostra rellevant respecte a la selecció de la mostra emprada: 58 articles que responen
als descriptors [“music therapy” AND “Parkinson’s disease”] i que com a filtre han
utilitzat un rang d’anys específic (2015-2020). A més un cop feta la recopilació, els
diferents estudis són classificats en diverses categories (motora, social i comunicativa,
emocional i cognitiva). L’objectiu d’aquest és analitzar els efectes de la musicoteràpia
en els pacients de Parkinson. La conclusió final és que un programa basat en la teràpia
musical pot aconseguir millores en diferents àrees del pacient amb Parkinson (30).
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1.3 Justificació de l’estudi
Segons s’ha descrit anteriorment, la MP és definida com un complex trastorn
neurodegeneratiu que engloba un ampli rang de símptomes motors i no motors (31).
Com a dades generals, s’afirma que és el trastorn neurodegeneratiu de moviment més
comú. A Europa, les taxes d’incidència i prevalença s’estimen aproximadament entre
108-257 /100 000 i 11-19/100 000 a l’any respectivament (32), fet que resulta una
dada rellevant per tal d’aprofundir-ne els coneixements i indagar més en les teràpies
associades.
Partint de la base que els símptomes motors fonamentals son tremolor, rigidesa,
bradicinèsia/acinèsia i inestabilitat postural (32), amb aquest estudi es pretén
promoure una recerca en el qual mitjançant l’ús de la musicoteràpia s’aconsegueixi
pal·liar certs símptomes que els subjectes que componen la mostra de l’estudi puguin
presentar, ja que la presència d’aquests pot influir en la qualitat de vida dels subjectes.
Per tant, resulta imprescindible portar a terme l’estudi, pel fet que la música és capaç
d’evocar patrons de moviment fins i tot de forma inconscient, fet que implica la
possibilitat d’emprar la música per mitjà de l’estimulació del ritme en el tractament de
persones amb afectacions del moviment. A més també pren un paper important en la
modulació cognitiva (4). Per altra banda, en l’àmbit farmacològic, la musicoteràpia
ajuda a disminuir les dosis de certs medicaments (33), un plantejament a tenir en
compte a escala hospitalària.
Per acabar, cal tenir present les conclusions que l’estudi de Jauset et al exposa com
a cloenda final; Les tècniques utilitzades per la musicoteràpia neurològica, que en els
últims anys són aplicades en la neurorehabilitació cognitiva, no són invasives, però si
capaces d’aportar resultats esperançadors. Insisteixen que mitjançant una major
investigació, aquestes tècniques haurien de considerar-se una possible implantació
conjunta a les teràpies convencionals d’estimulació i neurorehabilitació cognitiva (34).
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1.4 Pregunta de recerca
La pregunta de recerca formulada per aquest estudi és la següent:
És eficaç la implementació d’un programa estructurat per part d’infermeria dirigit als
pacients de Parkinson en fase III segons l’escala Hoehn i Yahr de l’Hospital Clínic
basat en la musicoteràpia per tal de corregir la marxa, l’equilibri i promoure un
alentiment del deteriorament cognitiu?
Aquesta, està elaborada en format PICO:
-

Població (patient): Mostra de pacients de Parkinson de l’Hospital Clínic
sotmesos a sessions de musicoteràpia classificats en la categoria III segons
l’escala de Hoehn i Yahr.

-

Intervenció (intervention): Terapèutica (sessions de musicoteràpia)

-

Comparació (comparison): Grup control: Mostra de pacients de Parkinson de
l’Hospital Clínic no sotmesos a sessions de musicoteràpia classificats en la
categoria III segons l’escala de Hoehn i Yahr.

-

Resultat (outcome): Avaluar l’eficàcia de la musicoteràpia amb relació a la
recuperació de la marxa, l’equilibri així com l’alentiment del deteriorament
cognitiu dels pacients de Parkinson en fase III segons l’escala Hoehn i Yahr.
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II.

Hipòtesi

La hipòtesi en la qual es recolza l’estudi és que la implementació d’un programa
estructurat per part d’infermeria dirigit als pacients de Parkinson en fase III segons
l’escala Hoehn i Yahr de l’Hospital Clínic basat en la musicoteràpia és eficaç per tal
de corregir la marxa, l’equilibri i promoure un alentiment del deteriorament cognitiu.
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III. Objectius
3.1 General
-

Identificar l’eficàcia d’un programa estructurat per part d’infermeria dirigit als
pacients de Parkinson en fase III de l’Hospital Clínic basat en la musicoteràpia
per tal d’avaluar la seva eficàcia en la correcció de la marxa, l’equilibri i
promoure un alentiment del deteriorament cognitiu.

3.2 Específic
-

Identificar si existeixen diferències entre les puntuacions que reflecteixen el
grau de disfunció cognitiva abans i després de la intervenció basada en la
musicoteràpia.

-

Identificar si existeixen diferències sobre el grau de risc de caigudes
prèviament i posteriorment a la intervenció basada en la musicoteràpia.
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IV. Metodologia
4.1 Disseny
El disseny que s’ha emprat per donar resposta a aquest estudi d’investigació
quantitativa es tracta d’un estudi analític que utilitza un grup experimental (GE) i un
grup control (GC) per contrastar els resultats. Concretament, aquest estudi correspon
al subtipus experimental perquè es caracteritza per la manipulació de la variable
independent (sessions de musicoteràpia) i on s’implanta un tractament experimental
que resulta ser objecte d’avaluació. Aquesta categoria es diferencia d’un estudi quasi
experimental en la aleatorització de la mostra escollida (35), per tant, són estudis
d’investigació aleatoris.
Es tracta d’un assaig clínic aleatoritzat (ACA) on la manipulació i l’aleatorització
(procediment de control que garanteix la igualtat en totes aquelles variables que
podrien tenir una presència diferencial en correspondència amb els nivells de la v.
independent), en són les tècniques de control emprades. Caldrà aplicar criteris
d’inclusió i exclusió en tots els participants, per tal d’assegurar que aquells que
presentin alguna contraindicació siguin exclosos (37).
Els estudis analítics constitueixen un paper important en la investigació en Ciències
de la Salut. Aquests, s’aplicaran depenent de la pregunta o hipòtesis d’investigació.
Cal destacar que els resultats obtinguts en l’estudi es veuran influenciats segons la
metodologia utilitzada (35).
En la següent taula (taula 1) es mostra el procés d’observació-intervenció que seguiran
tant el grup GE com el GC abans (01, 03) i després (02, 04) de les sessions de
musicoteràpia aplicades únicament en el grup experimental. Les variables que
s’avaluaran post intervenció són el grau de deteriorament cognitiu avaluable en el
Miniexamen Cognoscitiu (MEC), i el grau de risc de caigudes avaluable en l’escala
Tinetti (marxa i equilibri), per tal d’avaluar l’eficàcia de la musicoteràpia en la correcció
de la marxa, l’equilibri i l’alentiment del deteriorament cognitiu.
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Taula 1.- Procés d’observació-intervenció pretest-postest
GE
GC

Observació
01
03

Intervenció
x

Observació
02
04

Font: (37).

4.2 Lloc d'estudi
L’estudi està previst que es porti a terme a l’Hospital Clínic de Barcelona,
concretament a la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment (UPTM). Aquesta,
centra l’activitat assistencial en l’atenció als pacients afectats per la malaltia de
Parkinson i altres Trastorns de Moviment. La unitat està liderada per l’Institut Clínic de
Neurociències (ICN).
L’equip de professionals que formen part de la unitat està format per neuròlegs,
biòlegs, membres d’altres especialitats mèdiques i infermeria de pràctica avançada.
Així doncs, aquesta última figura serà la que prendrà el lideratge de la recollida de
dades de l’estudi en qüestió.
L’elecció d’aquest centre ha estat bàsicament pel nomenament que se li atribueix.
Compleix els estàndards de qualitat que s’exigeixen per tal de ser una unitat de
referència tant a escala estatal (acreditació de tres CSURs- Centres, Serveis o Unitats
de Referència) com de la Comissió Europea (Healthcare provider ERN-RND). A més,
resulta ser pionera en l’aplicació de teràpies d’alta complexitat com ara l’estimulació
cerebral i profunda.
La intenció és que la mostra reclutada sigui part d’aquells pacients que acudeixen a
l’hospital de dia de la unitat, ja que són els que permeten una continuïtat degut a la
seva recurrència (38).
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4.3 Període d'estudi
Prenent com a base l’estudi titulat Active Music Therapy in Parkinson’s Disease: An
Integrative Method for Motor and Emotional Rehabilitation (29), s’estima que el període
d’estudi necessari per obtenir resultats en l’execució del projecte en qüestió tindrà una
durada de tres mesos (març-maig) durant l’any 2023. Les sessions de musicoteràpia
seran setmanals i grupals.

4.4 Població diana
Pel que fa a la població diana a la qual es desitja generalitzar els resultats, consta dels
pacients amb la malaltia de Parkinson que es trobin en fase III segons l’escala Hoehn
i Yahr de la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment de l’Hospital Clínic, que
compleixin els criteris d’inclusió i exclusió exposats a continuació.

4.5 Població d'estudi
La selecció adient d’individus per observar l’efecte d’interès compta amb els
determinats criteris d’inclusió i exclusió. S’han tingut en compte estudis similars
publicats anteriorment:
-

Criteris d'inclusió
•

Diagnòstic de MP idiopàtic d’afectació moderada (fase III) segons
l’escala Hoehn i Yahr

•

Certa reacció beneficiosa al tractament amb L-dopa.

•

Usuaris de sexe masculí

•

Pacients que acudeixin a l’UPTM

•

Puntuació total inferior a 176 segons l’escala Unificada de Parkinson
(UPDRS)

-

Criteris d'exclusió: comprèn aquells subjectes en els quals hi hagi una alta
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probabilitat de dificultat d’interpretació dels resultats. Aquests són:
•

Acinèsia parkinsoniana

•

Presència d’hipoacúsia i correcció d’aquesta (audiòfons)

•

Demència associada a la MP

4.6 Càlcul de la grandària de la mostra
La grandària de la mostra inclou a tots els pacients de Parkinson en fase III segons
l’escala Hoehn i Yahr que durant els tres mesos que està previst que duri l’estudi
acudeixin a l’Hospital de dia de l’Hospital Clínic de Barcelona.
Per començar, es realitzarà una prova pilot on es reclutaran a 10 pacients. Aquest
nombre de subjectes és una dada representativa de la població. L’objectiu de la prova
pilot és identificar aquells aspectes que poden ser corregits, com ara les preguntes del
qüestionari del quadern de recollida de dades (QRD) en cas que no s’entenguin, les
activitats previstes en el protocol i la resta de procediments, per tal de considerar les
possibilitats del desenvolupament i implantació de l’estudi que es portarà a terme
posteriorment.
Aquesta eina funcionarà adequadament, com un primer pas per aconseguir informació
rellevant i fins i tot major suport de tercers.
La previsió és que la mostra definitiva sigui de 32 pacients dividits en 2 grups de 16
subjectes seleccionats aleatòriament. El GE serà el que rebrà les intervencions
setmanals de musicoteràpia mentre que l’altre prendrà la funció de grup control o grup
de comparació que no rebrà cap classe d’intervenció.

4.7 Tipus de mostreig
Es tracta d’un estudi on el mostreig és no probabilístic, consecutiu. No probabilístic ja
que la selecció es realitza mitjançant mètodes on no intervé l’atzar i es considera
consecutiu pel fet que es recluten els pacients que compleixen els criteris d’inclusió i
exclusió ja determinats. No hi ha aleatorització per a la selecció de la mostra.
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4.8 Variables d'estudi
En l’estudi s’hi inclouen diferents variables que cal tenir en compte en el procés de
recollida d’informació. A continuació són diferenciades segons la seva naturalesa i
categoritzades segons siguin: Nominals (N), ordinals (O), discretes (D), contínues (C).
Aquesta classificació és especialment útil per a l’anàlisi estadístic explicat en el punt
següent:
Variables qualitatives:
-

Variables sociodemogràfiques: sexe (N), nivell d’estudis (O), professió (N)

-

Característiques de la malaltia: etiologia (N), complicacions (N)

-

Tractament actual (N)

-

Tractaments previs (N)

-

Altres malalties associades (N)

-

Altres tractaments actius (N)

Variables quantitatives o numèriques:
-

Variables sociodemogràfiques: edat (D)

-

Característiques de la malaltia: fase segons l’escala Hoehn i Yahr (D), duració
(D)

-

Puntuació resultant de l’escala Unificada de Parkinson (UPDRS) (D)

-

Grau de deteriorament cognitiu avaluable en el MEC (D)

-

Grau de risc de caigudes avaluable en l’escala Tinetti (marxa i equilibri) (D)

Segons la relació que formula la hipòtesi plantejada trobem: variables independents i
dependents. Pel que fa a la variable independent (sessions de musicoteràpia), és
manipulada per l’investigador i el seu efecte recau sobre les variables dependents
(grau de risc de caigudes i grau de deteriorament cognitiu), causant-ne així canvis o
modificacions en aquestes últimes.
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4.9 Instruments i fonts d'informació
Per tal de portar a terme l’estudi es preveu utilitzar diferents instruments de mesura
per a avaluar l’eficàcia de la implementació de les sessions de musicoteràpia (variable
independent) sobre les dues variables dependents (grau de risc de caigudes i grau de
deteriorament cognitiu).
Pel que fa a l’escala de Tinetti (vegeu annex 2), aquesta consta de dues dimensions;
mobilitat i equilibri. Aquests elements són finalment avaluats mitjançant una puntuació
que indica el risc de caigudes. La màxima puntuació per la marxa és de 12 punts
mentre que per l’equilibri és de 16 punts. La suma total de l’escala és de 28 punts. Per
tant, davant d’una puntuació d’entre 24- 28 punts el risc és lleu/ baix. Davant d’un valor
d’entre 19-23 el risc és moderat, i finalment si aquest és inferior a 19, el risc és elevat
(39).
Per altra banda, pel que fa al Miniexamen Cognoscitiu (vegeu annex 2), pren com a
objectiu la detecció i l’avaluació de la progressió del trastorn cognitiu associat a les
malalties neurodegeneratives. La seva exploració comprèn 35 ítems repartits en 5
àrees cognitives: orientació, fixació, concentració i càlcul, memòria i llenguatge (39).
El punt de tall per a persones de seixanta-cinc anys o més és de 23/24 punts. Una
puntuació superior a 30 es considera normal. Entre 24-29 el dèficit és discret. Aquest
pot ser ocasionat per una malaltia depressiva o de molt baix nivell cultural. Si la
puntuació és inferior a 24, significa que existeix un deteriorament cognitiu. Inferior a
20 el deteriorament cognitiu és important i pot estar molt relacionat amb una clara
demència. Finalment, davant d’un valor de 15 o inferior, el deteriorament cognitiu és
greu (40).
Per acabar, també es preveu utilitzar dues escales, com a criteris d’inclusió per a
l’estudi, utilitzades en la valoració dels pacients amb Parkinson. En primer lloc, trobem
l’escala Hoehn i Yahr (detallada anteriorment) que ens permet conèixer l’estadiatge
de la malaltia. En segon lloc, l’escala unificada de la malaltia de Parkinson (UPDRS)
(vegeu annex 2) és un sistema de classificació dissenyat per al seguiment longitudinal
del curs de la MP. Està composta pels següents dominis: Part I: salut mental,
conductual i d’ànim; part II: activitats de la vida diària (AVD); part III: avaluació motora;
part IV: complicacions motores. Cadascun d’aquests ítems és qualificat des de
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“normal” (0), fins a “afectació severa” (4). El rang de puntuació de la UPDRS I a la III
és de 0 a 176 punts, on un valor superior a “176” representa incapacitat total del
pacient i “0” absència d’incapacitat (41).
La font d’informació utilitzada són els qüestionaris que tots els pacients inclosos a
l’estudi omplen tant prèviament a l’exposició com posteriorment.

4.10

Procediment de la recollida de dades

Un cop definit el procediment de l’estudi en qüestió, s’inicia el següent procés que
consisteix a posar-se d’acord amb l’hospital involucrat, en aquest cas l’Hospital Clínic.
En primer lloc, es presentarà en el Comitè d’Ètica de la Investigació amb medicaments
(CEIM), perquè avaluï els aspectes metodològics, ètics i legals del projecte
d’investigació. L’esmentat comitè pren com a finalitat vetllar per la protecció dels drets,
seguretat i benestar de les persones que estiguin involucrades en qualsevol projecte
de recerca.
Seguidament, un cop el projecte sigui avaluat, es procedirà a contactar amb la
gerència de l’Hospital Clínic per exposar-lo. Posteriorment, també caldrà establir un
acord amb el/la responsable de la UPTM on s’explicarà detalladament com es
realitzarà la recollida de dades juntament amb els aspectes a tenir en compte. A
continuació, després de rebre l’aprovació dels representants esmentats, es parlarà
amb els professionals d’infermeria per establir un acord, ja que aquests seran els que
portaran a terme la recollida de dades si el pacient, mitjançant un consentiment
informat, ho autoritza.
D’aquesta manera, la recollida de dades es durà a terme dues setmanes prèvies a
l’inici del programa i dues setmanes posteriors al final d’aquest mitjançant un quadern
de recollida de dades (vegeu annex 1). Tindrà un aspecte clar i entenedor, sense
abreviatures incloses i amb pàgines espaioses per tal de facilitar la recollida i el
processament. La informació que es detallarà en el quadern constarà del títol de
l’estudi, la data de recollida, la identificació del subjecte seguides del full informatiu i
el consentiment informat, les variables que seguiran un ordre lògic (començant per les
variables sociodemogràfiques seguides de la resta de variables i acabant amb
l’exploració per delimitar l’estat inicial del subjecte que en aquest cas serà l’UPDRS
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(18), la classificació Hoehn i Yahr juntament amb l’escala de Tinetti (39) i el MEC).
La resta de documents necessaris com les sol·licituds de col·laboració i participació
dels col·laboradors externs, s’entregaran per separat al QRD.
Cal tenir en compte que s’han d’entrenar i formar als enquestadors (professionals
d’infermeria) prèviament a l’inici de la recollida de dades.

4.11

Anàlisi de les dades

Un cop s’ha realitzat la recollida de dades pertinents, l’investigador principal procedeix
a elaborar l’anàlisi estadística juntament amb l’ajuda d’un estadístic col·laborador. Per
a portar-lo a terme es tindrà en compte els possibles biaixos i limitacions detallades
en el punt següent.
En primer lloc, cal seleccionar el programari que s’utilitzarà per al maneig de dades,
que en aquest cas serà l’“IBM SPSS Statistics” amb versió 28.0.1. Aquest programa
estadístic empra l’anàlisi ad hoc, les proves d’hipòtesis, l’anàlisi geoespacial i
l’analítica predictiva per a resoldre problemes d’investigació. Entre els tipus d’anàlisis
de dades que es poden portar a terme amb la utilització d’aquest programa, trobem
les taules de contingència, que seran creades un cop s’hagi fet la primera recol·lecta
de dades. En ella es detallaran les diferents variables que es mostraran classificades
segons siguin variables qualitatives o quantitatives, ja que el tipus de variable influeix
en l’anàlisi, en el tractament i en la representació dels resultats després de l’estudi.
Posteriorment, es procedeix a analitzar les hipòtesis plantejades mitjançant les proves
paramètriques bivariada t de Student, ja que aquesta és l’ emprada per contrastar
poblacions relacionades i ANOVA per portar a terme l’anàlisi de variàncies (43). Les
hipòtesis plantejades són les següents:
-

Hipòtesi nul·la (Ho): la implementació d’un programa estructurat per part
d’infermeria dirigit als pacients de Parkinson en fase III segons l’escala Hoehn
i Yahr de l’Hospital Clínic basat en la musicoteràpia no és eficaç per tal de
corregir la marxa, l’equilibri i promoure un alentiment del deteriorament
cognitiu.

-

Hipòtesi alternativa (H1): la implementació d’un programa estructurat per part
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d’infermeria dirigit als pacients de Parkinson en fase III segons l’escala Hoehn
i Yahr de l’Hospital Clínic basat en la musicoteràpia és eficaç per tal de corregir
la marxa, l’equilibri i promoure un alentiment del deteriorament cognitiu.
Finalment, un cop s’hagin obtingut els corresponents resultats es procedeix a
representar-los gràficament.
Pel que fa a les variables qualitatives, aquestes poden expressar els resultats assolits
mitjançant la freqüència absoluta que expressa, amb un nombre positiu, el total de
persones que es classifiquen en cada categoria d’una variable i la freqüència relativa
que mostra els valors com a proporció o percentatge. També es pot acudir a raons (o
ràtios) per expressar certes dades. Així doncs, les dades qualitatives es representaran
gràficament independentment de si són nominals o ordinals mitjançant un diagrama
de barres.
Amb relació a les variables quantitatives, es recorre a les mesures de tendència
central (mitjana, mediana i moda, etc.) i a les mesures de dispersió (rang, variància,
desviació típica, coeficient de variació, etc.) per observar-ne els resultats aconseguits.
Per tal de representar gràficament les dades quantitatives, que en aquest estudi són
totes discretes, s’utilitzarà un diagrama de barres.

30

V.

Limitacions de la recerca

Existeixen alguns aspectes que poden dificultar el desenvolupament de la
investigació, però que no poden ser modificats i que, per tant, afecten els resultats
finals.
Respecte a la mostra, s’hi troba una de les limitacions més rellevants, la grandària
d’aquesta no és equiparable a escala general. Solament són 32 subjectes, dividits en
dos grups de 16 persones, els que han participat en l’estudi.
Referent a les possibles limitacions per part dels participants, primerament, es pren
en consideració la possible falta d’adherència al programa. Aquesta s’origina en el
moment en què els subjectes s’han de mobilitzar per acudir a les sessions impartides
a l’hospital de dia. S’ha de tenir en compte que és gent gran i moltes vegades la
dificultat en el desplaçament hi és present. En segon lloc, també hi pren un paper
important l’estat d’ànim del pacient. Tal com s’ha dit anteriorment, aproximadament la
meitat dels pacients de Parkinson acostumen a presentar trastorns depressius, fet que
pot dificultar-ne la manera en la qual reaccionaran davant del programa. A més,
tampoc es té en consideració la familiaritat que els subjectes tenen amb la música ni
les preferències musicals (música pròpia de la cultura, clàssica, jazz…). Seguidament,
se’n destaca també una limitació rellevant a tenir en compte: l’ús de fàrmacs
concomitants i les dosis d’aquests durant el transcurs del projecte. Hi podria haver
confusió entre els efectes de la musicoteràpia o dels fàrmacs o el conjunt dels fàrmacs
i la musicoteràpia.
Finalment, es considera com a limitació el fet que només s’engloben aquells pacients
classificats en fase III segons l’escala Hoehn i Yahr, per tant, els resultats obtinguts
no es poden equiparar a la resta de fases més severes. A més, tampoc es realitza un
seguiment en el temps dels participants que sí que suposadament han aconseguit
certs beneficis.
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VI. Consideracions ètiques
Tota investigació en la qual hi intervenen éssers humans cal que estigui
desenvolupada d’acord amb els quatre principis ètics bàsics: el respecte per les
persones, la beneficència, la no maleficència i la justícia. Així doncs, es dona per entès
que aquests principis s’han tingut en compte al llarg de la preparació de l’estudi
científic en qüestió.
Per altra banda, a més dels principis ètics bàsics assenyalats prèviament, és feina del
professional protegir la vida, la intimitat, la dignitat i la salut dels participants. Cal
recalcar que tal com s’ha esmentat amb anterioritat, el projecte és enviat a un comitè
d’avaluació ètica (CEIM), que és independent de l’investigador o de qualsevol possible
influencia. Se sobreentén que l’esmentat comitè actuarà d’acord amb les lleis i
reglaments vigents en el país on es portarà a terme la investigació.
En l’estudi en qüestió es tenen en compte tota classe de precaucions per mantenir la
intimitat dels individus, la confidencialitat de la informació del pacient i per reduir al
mínim les conseqüències de la investigació sobre la seva integritat física i mental.
Per tal de formar part de l’estudi, els individus declaren que són participants voluntaris
i informats mitjançant el full informatiu junt amb el consentiment informat (vegeu annex
1) que cal que emplenin prèviament a l’inici del programa. En aquests documents, es
concreta detalladament en què consisteix i el que s’haurà de fer, així com els riscs que
caldrà afrontar en participar i els beneficis que es desitgen aconseguir com a resultat
de l’estudi. A més, també se'n corrobora que la persona ha estat informada del dret
de retirar el consentiment en qualsevol moment sense exposar-se a represàlies.
En cas que la persona sigui legalment incapaç, o inhàbil física o mentalment de donar
el seu consentiment, l’investigador ha d’obtenir el consentiment informat del
representant legal.
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VII. Cronograma

Quant al cronograma establert per l’estudi, s’inicia amb el recull de dades inicial previ
al començament del programa, i finalitza també amb la recopilació de dades que es
portarà a terme un cop les sessions es donin per finalitzades.
En la següent taula (taula 2) s’especifica de forma esquemàtica els procediments que
tindran lloc en funció del mes de l’any; començant a la penúltima setmana de febrer i
finalitzant en el mes de juliol que hi tindrà lloc l’exposició dels resultats obtinguts. A
més, també se’n detalla la persona que es farà càrrec de realitzar el procediment, ja
sigui l’investigador principal (IP), com col·laboradors externs a l’estudi com ara podrien
ser els professionals d’infermeria, estadístics per a l’anàlisi, etc.

Taula 2.- Cronograma
DATES
Gener
2023

Febrer
2023

Març
2023

Març
2023

Abril
2023

Maig
2023

Juny
2023

Juliol
2023

Agost
2023

Setembre
2023

Presentació de la
idea de projecte
al CEIM i
l’Hospital Clínic
Entrega full
informatiu i
consentiment
informat (IP)
Recollida inicial
de dades
clíniques
necessàries
(professionals
d’infermeria i IP)
Divisió aleatòria
de la mostra
escollida de 32
subjectes (IP)
Inici de programa
(sessions de
musicoteràpia
setmanals)
(musicoterapeuta
i IP)
Continuació de
les sessions
(musicoterapeuta
i IP)
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Gener
2023

Febrer
2023

Març
2023

Març
2023

DATES
Abril
Maig
2023
2023

Juny
2023

Juliol
2023

Agost
2023

Setembre
2023

Continuació i
finalització de les
sessions
(musicoterapeuta
i IP)
Recollida final de
dades clíniques
Necessàries (IP)
Anàlisis de
dades
(estadístic)
Extracció de
conclusions (IP)

Publicació de
resultats

Font: Elaboració pròpia
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VIII. Pressupost
Quant a les despeses de la recerca, es preveu que no tingui un cost econòmic molt
elevat, principalment perquè no requereix material específic sanitari per portar a terme
la recollida de dades ni altres prestacions com ara gravadores, personal per transcriure
l’entrevista, etc. El qüestionari inicial que es pretén passar a l’inici, ja és suficient per
delimitar la mostra requerida per a la investigació.
En la següent taula (taula 3) se’n detalla, entre d’altres, el cost que cal tenir en compte
per tal de realitzar tots els procediments necessaris per donar lloc a la publicació i
visibilització de l’estudi en qüestió.
Taula 3.- Cost econòmic de la investigació
CONCEPTE
-

PREU

Inscripció al congrés Anual de la

330€

Societat Espanyola d’Infermeria
Neurològica
-

Desplaçaments

-

Publicació a Open Acces

-

Anàlisis estadístic

600€

-

Material fungible

45€

300€

TOTAL:

2500€

3.775€

Font: Elaboració pròpia
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IX. Impacte social i projecció dels resultats de la recerca
En un inici, l’objectiu de l’investigador és poder cercar un coneixement vàlid que en
permeti l’aplicació pràctica per poder aportar, posteriorment, els resultats de la recerca
al coneixement científic de la infermeria. Així doncs, les conclusions obtingudes en
l’estudi poden aportar un extens impacte social, pel que fa a la difusió del coneixement,
ajuda en la presa de decisions, millores en la salut i conseqüències econòmiques.
Pel que fa a l’impacte que l’estudi pot aportar en la professió infermera, en primer lloc,
es tindrà en compte que el programa utilitzat pot servir com a tractament
complementari al convencional emprat amb pacients de Parkinson. A més, també cal
recalcar que la utilització d’un programa basat en la musicoteràpia és encara
desconegut entre els professionals sanitaris, així doncs n’és convenient una promoció.
Per tal de fer-ne públics els resultats se’n preveu la difusió mitjançant diferents vies;
en primer lloc, un cop l’estudi es doni per finalitzat i els resultats així com les
conclusions estiguin definides, es proposaran diferents xerrades informatives
(impartides pel mateix investigador principal) en les unitats de Parkinson dels diferents
hospitals que així ho sol·licitin/ acceptin, per tal de donar a conèixer el projecte i les
millores que aquest pot aportar en els beneficiaris.
En segon lloc, també se’n presentarà una idea general en el congrés Anual de la
Societat Espanyola d’Infermeria Neurològica. Finalment, també es compta amb la
publicació a Open Acces.
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XI.

Annexes
Annex 1

QUADERN DE RECOLLIDA DE DADES PER AL DESENVOLUPAMENT I
PARTICIPACIÓ EN LA INVESTIGACIÓ
1. DOCUMENT D’INFORMACIÓ AL O LA PACIENT

Títol de l’estudi: La música com a teràpia complementària. Estudi sobre els efectes
de la musicoteràpia en pacients de Parkinson.
Campus Docent Sant Joan de Déu
Investigador principal:
Clara Valentí Bertran
Campus Docent SJD
Carrer de Miret i Sans, 10
08034 Barcelona
932800949
Introducció
Ens dirigim a vostè per a informar-lo sobre el desenvolupament de l’estudi en el qual
se li proposa participar. La nostra intenció és que vostè rebi la informació correcta i
suficient perquè pugui avaluar i jutjar si vol o no participar en aquest estudi. En cas
afirmatiu llegeixi aquest full informatiu amb atenció i nosaltres li aclarirem els dubtes
que li puguin sorgir després de l’explicació.
La seva participació és voluntària i pot revocar la seva decisió i retirar el consentiment
en qualsevol moment sense cap conseqüència per a vostè. En cas de retirar el
consentiment per a participar en l’estudi, cap dada nova serà afegida a la base de
dades i pot exigir la destrucció de totes les dades identificables prèviament retingudes
per a evitar la realització d’un nou estudi.
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Fonaments i metodologia
L’estudi que es portarà a terme és un estudi promogut per la Sra. Clara Valentí Bertran,
des del Campus SJD. L’objectiu final d’aquest és identificar l’eficàcia d’un programa
basat en la musicoteràpia que pretén avaluar la correcció de la marxa, l’equilibri i la
promoció d’un alentiment del deteriorament cognitiu aplicat en pacients de Parkinson.
La importància del tema radica en el fet que la música és capaç d’evocar patrons de
moviment fins i tot de forma inconscient i influenciar en la modulació cognitiva.
Per a això, es realitzarà una entrevista inicial (dues setmanes prèvies a l’inici del
programa) amb la finalitat d'emplenar un formulari sobre les seves dades clíniques
necessàries per a l’estudi.
Posteriorment, es procedirà a dividir aleatòriament la mostra escollida de 32 subjectes
en dos grups: grup control i grup experimental. Aquest últim serà el que rebrà les
sessions de musicoteràpia grupals impartides en el mateix hospital Clínic.
La seva participació en tot aquest procés tindrà una durada aproximada d’uns 3 mesos
(març-maig) durant l’any 2023 i implica que vostè hagi d’acudir a totes les sessions
setmanals que s’impartiran.
Beneficis esperats i inconvenients
La seva participació en aquest estudi no comporta cap risc per a vostè. El benefici del
mateix és indirecte, és a dir, un benefici per a futurs pacients.
No obstant això, aquest estudi li permetrà obtenir major informació sobre els beneficis
de la musicoteràpia i com aquests poden millorar la seva qualitat de vida, i, una
vegada finalitzat el procés de valoració, vostè rebrà un informe resumit amb els
resultats obtinguts en aquesta valoració.
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Principis ètics
Aquesta recerca es desenvoluparà seguint els principis ètics fonamentals de la
recerca científica (no maleficència, autonomia, beneficència, justícia) recollits en
documents reconeguts internacionalment dins de la Bioètica: Principles of Biomedical
Ethics (Beauchamp i Childress) (1979) i Declaració de Hèlsinki (actualització de 2013).
Confidencialitat i tractament de les dades
Totes les dades recollides per a l'estudi seran tractats amb les mesures de seguretat
establertes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, i en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades.
Ha de saber que té dret d'accés, rectificació i cancel·lació dels mateixos en qualsevol
moment.
Les dades recollides per a l’ estudi quedaran emmagatzemades en una base de dades
de caràcter personal de la Universitat, a la qual només tenen accés els investigadors
aprovats per a aquest projecte, que estan sotmesos al secret inherent a la seva
professió o derivat d’un acord de confidencialitat. Aquestes estaran identificades
mitjançant un codi i solament l’investigaodr principal i els col·laboradors podran
relacionar aquestes dades amb vostè. Totes les dades que s’obtinguin per a l’estudi
seran codificades de forma que no sigui possible la seva identificació i no serà possible
establir de nou el nexe amb les dades personals.
Les fotografies i el material audiovisual aconseguit i usat en les proves de l’estudi
seran arxivades en el fons documental sota la responsabilitat de l’investigador
principal, i no podran se objecte de tractament, ni fer-se servir per finalitats diferents
de les que autoritza el present document.
En cas de canviar d’opinió en el futur, vostè -o el seu representant- pot revocar aquesta
autorització contactant amb l’investigador principal en el Centre (Campus Docent Sant
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Joan de Déu), on podrà igualment exercir en qualsevol moment els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició.
La finalitat d’aquest estudi és purament científica, per la que solament es farà un ús
acadèmic-científic dels resultats obtinguts en ell, així com la publicació a revistes o
congressos científics, mai un ús comercial o lucratiu.
En cas de necessitar qualsevol informació o per qualsevol altre motiu, no dubti en
contactar

amb

l’investigador

principal

de

l’estudi

en

el

mail

(claravalenti12@gmail.com) o telèfon 649140906.
Signo aquest document d’informació i consentiment de manera voluntària per
manifestar el meu dret de participar en aquest estudi de recerca fins que decideixi el
contrari. Signant aquest consentiment no renuncio a cap dels meus drets. Rebo una
còpia d’aquest document per guardar-lo i poder consultar-lo en el futur.
Nom i cognoms del participant:

Nom i cognoms de l’investigador:

DNI/passaport:

DNI/passaport:

Signatura:

Data:

Nom i cognoms del representant

Signatura:

Data

Nom i cognoms de l’investigador:

legal (si precisa):

DNI/ passaport:

Signatura:

DNI/passaport:

Data:

Signatura:

Data:
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2. CONSENTIMENT INFORMAT
Títol de l’estudi: La música com a teràpia complementària. Estudi sobre els efectes
de la musicoteràpia en pacients de Parkinson.
Campus Docent Sant Joan de Déu
Jo (nom i cognoms) (si procedeix: com a pare/tutor legal de)........................................
He llegit el full informatiu que se m’ha entregat.
He pogut fer preguntes sobre l’estudi
He rebut suficient informació sobre l’estudi
He parlat amb:
Clara Valentí Bertran
Comprenc que la meva participació és voluntària.
Comprenc que puc retirar-me de l’estudi:
1r quan vulgui
2n sense haver de donar explicacions
3r sense que repercuteixi en les meves cures mèdiques.
Presto lliurement la meva conformitat per a participar en l’estudi.

Data:

Firma del participant (o tutor)

Data:

Firma de l’investigador:
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3. VARIABLES A RECOLLIR
Identificació pacient

a. Sexe:
Dona

Home

<60 anys

60-70 anys

b. Edat:
71-81 anys

>82 anys

c. Nivell d’estudis
Cap

Estudis primaris

Estudis universitaris

Estudis secundaris
Altres

d. Etiologia de la malaltia
Idiopàtica

Associada a altres malalties

e. Duració malaltia
<2 anys

2-5 anys

> 5 anys

f. Tractament actual
Precursors de la dopamina (Levodopa o L-dopa)
Agonistes dopaminèrgics
Altres
g. Tractaments previs
Si
No
h. Altres malalties associades
Si
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No
i. Altres tractaments actius
Si
No

j.

Escala Unificada de Parkinson (UPDRS)

>176 punts
<176 punts
k. Escala Hoehn i Yahr
1

1’5
4

2

2’5

3

5

l. Grau de risc de caigudes (escala de Tinetti)
24-28: Risc baix/lleu
19-23: Risc moderat
>19: Risc elevat
m. Grau de deteriorament cognitiu (Mini examen cognoscitiu)
>30: normal
24-29: Dèficit discret
<24: deteriorament cognitiu
<20: deteriorament cognitiu important
<15: deteriorament cognitiu greu
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Annex 2: Escales utilitzades

1. Escala UPDRS (Unified Parkinson’s
Disease Rating Scale) (18).

47

2142

C.G. GOETZ ET AL.

Copyright  2008 Movement Disorder Society. All rights reserved.
This chart may not be copied, distributed or otherwise used in whole or in part without prior written consent of the Movement Disorder Society.

48

MDS-UPDRS: CLINIMETRIC ASSESSMENT
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MDS-UPDRS: CLINIMETRIC ASSESSMENT
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TINETTI BALANCE ASSESSMENT TOOL
Tinetti ME, Williams TF, Mayewski R, Fall Risk Index for elderly patients based on number of chronic disabilities. Am J Med 1986:80:429-434
PATIENTS NAME ______________________

D.o.b. ___________

Ward ______

BALANCE SECTION
Patient is seated in hard, armless chair;
Date
Sitting Balance

Leans or slides in chair
Steady, safe

=0
=1

Rises from chair

Unable to without help
Able, uses arms to help
Able without use of arms

=0
=1
=2

Attempts to rise

Unable to without help
Able, requires > 1 attempt
Able to rise, 1 attempt

=0
=1
=2

Unsteady (staggers, moves feet, trunk sway)
Immediate standing
Steady but uses walker or other support
Balance (first 5 seconds) Steady without walker or other support

=0
=1
=2

Standing balance

Unsteady
Steady but wide stance and uses support
Narrow stance without support

=0
=1
=2

Nudged

Begins to fall
Staggers, grabs, catches self
Steady

=0
=1
=2

Eyes closed

Unsteady
Steady

=0
=1

Discontinuous steps
Continuous

=0
=1

Unsteady (grabs, staggers)
Steady

=0
=1

Unsafe (misjudged distance, falls into chair)
Uses arms or not a smooth motion
Safe, smooth motion

=0
=1
=2

Turning 360 degrees

Sitting down

Balance score

/16

/16

P.T.O.
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TINETTI BALANCE ASSESSMENT TOOL
GAIT SECTION
Patient stands with therapist, walks across room (+/- aids), first at usual pace, then at rapid pace.
Date
Indication of gait

Any hesitancy or multiple attempts
No hesitancy

=0
=1

Step length and height

Step to
Step through R
Step through L

=0
=1
=1

Foot clearance

Foot drop
L foot clears floor
R foot clears floor

=0
=1
=1

Step symmetry

Right and left step length not equal
Right and left step length appear equal

=0
=1

Step continuity

Stopping or discontinuity between steps
Steps appear continuous

=0
=1

Path

Marked deviation
Mild/moderate deviation or uses w. aid
Straight without w. aid

=0
=1
=2
=0

Trunk

Marked sway or uses w. aid
No sway but flex. knees or back or
uses arms for stability
No sway, flex., use of arms or w. aid

Walking time

Heels apart
Heels almost touching while walking

=0
=1

(Immediately after told to ‘go’.)

=1
=2

Gait score

/12

/12

Balance score carried forward

/16

/16

Total Score = Balance + Gait score

/28

/28

Risk Indicators:
Tinetti Tool Score

Risk of Falls

18

High

19-23

Moderate

24

Low
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NOMBRE:
EDAD:
FECHA:

NIVEL FORMATIVO:
/

/

PROFESIONAL:

INSTRUCCIONES
Las indicaciones en negrita deben ser leídas al sujeto en voz alta, despacio y de manera clara. Entre paréntesis se apuntan indicaciones
complementarias y las respuestas esperables a algunos ítems. La exploración debe realizarse en p rivado y en el i dioma
materno del sujeto. Si este padece alguna limitación de tipo visual y auditivo, debe ponerse y/o ajustar la prótesis que utilice para
corregirla (gafas, audífono). Marque con un círculo el 0 si la respuesta es incorrecta, y el 1 si la respuesta es correcta.
Puede comenzar la exploración formulando alguna pregunta introductoria, como la siguiente:

¿Tiene algún problema con su memoria?
1. ORIENTACIÓN TEMPORAL

RESPUESTA

Dígame, por favor…
¿En qué año estamos?
¿En qué estación o época del año estamos?
¿En qué mes estamos?
¿Qué día de la semana es hoy?
¿Qué día del mes es hoy?

PUNTUACIÓN

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2. ORIENTACIÓN ESPACIAL
Pueden sustituirse los lugares originales por otros alternativos; anótelo si es así
¿En qué país estamos?
¿En qué provincia/comunidad autónoma estamos?
¿En qué población estamos?
¿Dónde estamos ahora? (establecimiento/casa: nombre de la calle)
¿En qué planta/piso estamos? (casa: piso o número de la calle)

3. FIJACIÓN
Pueden utilizarse series alternativas de palabras (p. ej., LIBRO, QUESO, BICICLETA) cuando tenga que reevaluarse al paciente;
anótelo si es así

Ahora, por favor, escuche atentamente. Le voy a decir tres palabras y deberá repetirlas cuando
yo termine. ¿Preparado? Estas son las palabras:
PELOTA
CABALLO
MANZANA

0
0
0

1
1
1

¿Me las puede repetir? (si es necesario, repetirlas hasta cinco veces, pero puntuar sólo el primer intento)
Trate de recordar estas palabras; se las preguntaré de nuevo en unos minutos
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J. López Miquel y G. Martí Agustí
4. ATENCIÓN Y CÁLCULO
Si tiene 30 monedas y me da 3, ¿cuántas monedas le quedan?
Siga restando de 3 en 3 hasta que le diga que pare

30 menos 3…
… menos 3…
… menos 3…
… menos 3…
… menos 3…

(27)
(24)
(21)
(18)
(15)

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0
0
0

1
1
1

0
0

1
1

5. MEMORIA
¿Recuerda las tres palabras que le he dicho antes? (no facilitar pistas)
PELOTA
CABALLO
MANZANA

6. NOMINACIÓN
Pueden utilizarse objetos comunes alternativos (p. ej.; gafas, sillas, llaves, etc.); anótelo si es así
¿Qué es esto? (mostrar un lápiz o bolígrafo)
Y esto, ¿qué es? (mostrar un reloj)

7. REPETICIÓN

Ahora le voy a decir una frase que deberá repetir
¿Preparado?
EN UN TRIGAL HABÍA CINCO PERROS

0

1

0
0
0

1
1
1

0

1

¿Me la puede repetir, por favor? (si es necesario, repetirla hasta
cinco veces, pero puntuar sólo el primer intento)

8. COMPRENSIÓN
Tenga una hoja de papel a mano

Ahora escuche atentamente, voy a pedirle que haga algo siguiendo mis instrucciones
¿Preparado? (facilitar la hoja de papel)
Coja este papel con la mano derecha…
… dóblelo por la mitad…
… déjelo en el suelo/mesa…

9. LECTURA

Ahora le voy a mostrar un papel con una frase; debe leerla y hacer lo que está escrito
¿Preparado? (mostrar la hoja con la frase estímulo)

CIERRE LOS OJOS
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10. ESCRITURA
Tenga una hoja de papel y un lápiz o bolígrafo a mano
Ahora le voy a pedir que escriba una frase; lo que quiera, algo que tenga sentido
(facilitar la hoja de papel y el lápiz o bolígrafo)

0

1

0

1

Si la persona no responde, puede decirle, por ejemplo: Escriba algo sobre el tiempo que hace hoy

11. DIBUJO
Tenga una hoja de papel y un lápiz o bolígrafo a mano

Ahora le voy a pedir que copie este dibujo (facilitar la hoja de papel y el lápiz o bolígrafo y mostrar
la hoja con el dibujo estímulo)

PUNTUACIÓN TOTAL

Figura 1

/30

Contenido de la adaptación española del MEC (Lobo et al1, 1979, 1999, 2002).

2. Orientación espacial: se trata de una serie de 5 preguntas, referentes a coordenadas espaciales tales como el
país, la región, la localidad y el lugar en que se realiza la
exploración. Nuevamente, se puntúa cada una de ellas
con 0 o 1, con una puntuación máxima de 5. Cabe añadir
que, en lugar del nombre de la localidad (ciudad, pueblo), puede requerirse alternativamente sobre una zona
(distrito, barrio, etc.), siempre que sea adecuada para el
entorno y se presente con suficiente precisión geográfica. Cuando la exploración tenga lugar en el domicilio del
paciente, se podrá preguntar por la estancia o habitación
de la vivienda en lugar de la planta o el piso del edificio.
La ejecución tiende a mejorar en entornos familiares, sin
que eso implique cambiar el criterio de puntuación establecido en el protocolo.
3. Fijación: esta sección pretende evaluar la capacidad de
la persona para fijar y retener a muy corto plazo 3 palabras no relacionadas entre sí, así como su grado de alerta y atención. Consiste en facilitar las instrucciones al
paciente de manera clara y concisa, y a continuación
decir las 3 palabras, con una pausa de aproximadamente
1 s entre ellas. Se anota la respuesta, concediendo 1
punto por palabra evocada (puntuación máxima de 3). El
orden de las respuestas es irrelevante. Si el sujeto no
responde correctamente las 3 palabras al primer intento, se repiten hasta que sea capaz de retenerlas; sin
embargo, sólo se puntuará el primer intento. Para au-
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mentar la probabilidad de que se aprendan las palabras
—con vistas a poder evaluar la capacidad de retención a
más largo plazo en la quinta sección del test— se podrá
realizar hasta un máximo de cinco intentos. Por otro
lado, en casos de aplicación de retest o de administraciones repetidas en un corto período, se pueden sustituir las 3 palabras originales por otra serie alternativa
(p. ej., “libro-queso-bicicleta”), para evitar el efecto no
deseado del aprendizaje entre las distintas aplicaciones.
Una vez el individuo haya aprendido las palabras (o
practicado hasta cinco intentos, independientemente
del resultado obtenido), hay que informarle que debe
tratar de recordar las palabras, puesto que se le requerirán en unos minutos.
4. Atención y cálculo: consiste en la tarea de “treses seriados”, en la que el sujeto debe realizar mentalmente hasta 5 sustracciones consecutivas de 3 números empezando
por el 30, facilitándole un contexto concreto (monedas).
Se puntúa 1 por cada respuesta correcta, hasta un máximo de 5 puntos. Se considera correcta una respuesta si es
exactamente 3 números inferior a la contestación anterior, con independencia de si esta fue correcta o incorrecta. No se debe repetir la cifra que dé el paciente.
Este ítem está claramente influido por el nivel de escolaridad y la aptitud matemática del sujeto; no obstante,
hay que puntuarlo de manera objetiva, sin tomar en consideración estos factores.
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