“Efecte de la musicoteràpia en l’estat anímic i qualitat de vida dels pacients
amb càncer hematològic i els seus cuidadors”

L’Institut de Recerca del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en col·laboració
amb la Fundació Oncolliga i l’Escola Superior de Música de Catalunya, ha dissenyat un
nou Programa de Musicoteràpia per a ser implementat a la Unitat d’Hematologia de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
El programa pretén estudiar l’efecte de la musicoteràpia en els pacients
diagnosticats de càncer onco-hematològic així com en els seus cuidadors familiars i en els
membres del staff sanitari d’aquesta unitat.
Què és la musicoteràpia?
Una de les definicions més esteses d’aquesta disciplina és: “la utilització
sistemàtica de la música, en un entorn terapèutic, dirigida per un musicoterapeuta
professional, per a restaurar, mantenir i/o millorar la salut de les persones. La finalitat és la
de promoure canvis desitjables en el funcionament físic, cognitiu i/o psicosocial de les
persones que viuen un problema de salut...”(1).
El campo mèdic-hospitalari és un dels diferents camps d’aplicació de la musicoteràpia,
destacant entre d’altres, la musicoteràpia oncològica y onco-hematològica. Al llarg dels
anys, els estudis han anat demostrant com la musicoteràpia és un coadjuvant efectiu i una
intervenció terapèutica en aquest àmbit –oferint un enfoc multimodal i integral– que
permet tenir cura de les necessitats del pacient tant a nivell físic como psicosocial.
Quins són els beneficis de la musicoteràpia en el context onco-hematològic?
Alguns dels beneficis reportats a la literatura científica són la reducció de l’ansietat,
distrès i fatiga, així com l’augment dels estats de relaxació i benestar, i la millora de l’estat
anímic després d’haver participat a les sessions de musicoteràpia(2-12).
També en el cas de les persones cuidadores, les sessions poden afavorir un espai de
ventilació i suport emocional, i ajudar a compensar els sentiments de solitud, a treballar
habilitats de comunicació i relació, i a contribuir així en la millora del seu benestar
emocional(13).

Quina és la finalitat d’aquest nou projecte?
La finalitat principal d’aquest projecte és iniciar un programa de musicoteràpia a la
Unitat d’Hematologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per a avaluar la seva
eficàcia en la millora de l’estat anímic i qualitat de vida de les persones amb càncer oncohematològic i dels seus cuidadors.
Quin és l’objecte i disseny d’estudi? Com serà avaluat?
Les variables d’estudi són l’estat anímic, la qualitat de vida i la valoració del
programa per part dels participants. Es tracta d’un estudi unicèntric d’intervenció no
farmacològica (estudi quasiexperimental). L’avaluació es durà a terme mitjançant una
abteria d’instruments psicomètrics que valoraran l’estat anímic (Escala POMS-A(14), Escala
HAD(15), Escala Verbal Númérica) i la qualitat de vida (EORTC-QLQ-C30(16)) dels
participants, així como la valoració i percepció del programa (CVPMT). També es
recolliran dades sociodemogràfiques i clíniques.
A qui va dirigit?
Aquest programa oferirà sessions de musicoteràpia específicament dissenyats i dirigits
a:
-

Les persones afectades de malaltia onco-hematològica, que es trobin ingressades a
la unitat, ja sigui a una càmera d’aïllament com a una habitació

-

Les persones cuidadores familiars, que estiguin acompanyant al seu familiar
ingressat

-

Els professionals sanitaris de la unitat

Quins són els objectius terapèutics que es treballaran?
Els objectius terapèutics d’aquest intervenció amb musicoteràpia són:
1. Millorar l’estat anímic dels participants, reduint els nivells d’ansietat, de depressió i/o
malestar físic.
2. Afavorir l’expressió i ventilació emocional.
3. Promoure la socialització i comunicació amb la musicoterapeuta i/o amb altres
participants.
4. Practicar i integrar tècniques de relaxació amb música en el dia a dia.

Com es durà a terme?
El disseny d’aquest programa contempla un tractament de musicoteràpia, amb
sessions de freqüència setmanal, d’entre 15-60 minuts de durada i en format individual o
grupal. Les sessions seran implementades per una musicoterapeuta professional,
especialitzada en psicooncologia. Es realitzarà un seguiment amb els professionals de la
unitat.
En què consisteix una sessió de musicoteràpia?
Les sessions s’adapten sempre a cada persona i a cada grup, i es dissenyen en
funció dels objectius terapèutics formulats per a cada cas.
En termes generales, les sessions aniran dirigides a treballar principalment la
dimensió emocional i social-relacional dels participants, per millorar el seu estat d’ànim i
qualitat de vida. El tractament de musicoteràpia pretén abordar aspectes com: l’expressió
de pors, pèrdues, tristesa, ràbia, així com dificultats d’afrontament de situacions en el dia a
dia, ja sigui des de la perspectiva de la persona malalta com des de la del cuidador formal o
informal. També es pretén fomentar la lliure expressió d’aquells aspectes agradables,
positius i enriquidors que la persona pot experimentar malgrat estar vivint una situació
onco-hematològica.
Altres objectius tenen també en compte la dimensió física-corporal de la persona
(com l’entrenament en relaxació, l’estimulació i activació física, etc.) així com la cognitiva
(atenció-concentració, distracció de pors i preocupacions, reconeixement de patrons de
pensament negatiu i automàtic, creences irracionals, etc.). Tot això amb la finalitat d’ajudar
als participants a posar en pràctica diferents estratègies d’autorregulació emocional, a partir
de l’expressió i ventilació emocional, de l’expressió i canalització d’emocions i sentiments
a nivell verbal i no verbal mitjançant la música, de la facilitació d’estats de relaxació, de
l’evasió i distracció de preocupacions, i de la interacció i comunicació amb la
musicoterapeuta i/o altres membres del grup.
El disseny de tècniques i activitats musicoterapèutiques s’adreça específicament a
treballar els objectius abans descrit, i seguint les recomanacions d’estudis especialitzats en
aquesta matèria que promouen una combinació de tècniques actives (cantar cançons, tocar
instruments musicals, improvisació, moviment i música,…) i passives-receptives (com
l’audició musical, anàlisi lírica, i relaxació acompanyada de música).

Quins són els aspectes a destacar d’aquest projecte?
En base a les línies de millora d’investigació apuntades en els estudis realitzats en
aquest àmbit, es considera que els punts d’interès del disseny d’aquest los programa son:
l’aplicació de la musicoteràpia no només a les persones malaltes sinó també als seus
cuidadors familiars i sanitaris; el disseny del projecte amb sessions de seguiment, la
combinació de tècniques de musicoteràpia de tipus receptiu i actiu, i la presència d’una
musicoterapeuta professional en coordinació amb l’equip. Tot això també en coordinació
entre l’equip d’experts en onco-hematologia, en recerca, en psicooncologia i en
musicoteràpia.
Per què recolzar aquest projecte?
Perquè amb la teva donació ajudaràs:
-

a apropar la música a una persona ingressada en una càmera d’aïllament,

-

a que pugui sentir-se acompanyada i recolzada per la música, i per un professional
especialitzat en musicoteràpia,

-

a que pugui participar en experiències musicals que li permetin expressar els seus
sentiments, a relacionar-se i a contrarestar així la seva situació d’aïllament,

-

a distreure’s mentre toca instruments musicals,

-

a aprendre a utilitzar la música per a relaxar-se en el seu dia a dia o per a aconseguir
una mica més d’activació i to vital, segons necessiti...
Si dones suport a aquest projecte, significa que contribuiràs també a apropar la música

a aquelles persones que es troben acompanyant al seu familiar malalt. I, a més, contribuiràs
a que els professionals sanitaris puguin tenir un espai per ser cuidats mitjançant la
musicoteràpia.
Amb la musicoteràpia, cuidarem a la persona malalta i cuidarem a qui cuida.
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