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“ Dedicat a totes aquelles persones que malauradament pateixen aquest monstre 
amb el nom d’Alzheimer; 
 
l’augment de l’esperança de vida i l’envelliment de la població està produint que 
milions de persones arreu del món perdin els seus records més estimats, la seva 
autonomia i sobretot, allò tant valuós: la identitat personal... 
 
que tanmateix, afecta col·lateralment els seus cuidadors principals i família, 
destruint de manera implacable la valuosa qualitat de vida... 
 
Si alguna cosa es pot fer des de la professió infermera, és ajudar a combatre les 
petjades brutes que deixa aquesta malaltia al llarg del camí... 
 
La música, allò que tothom necessitem a la nostra vida, en el nostre dia a dia,  
aquelles quatre notes estructurades sota l’harmonia, la melodia i el ritme... 
capaç de remoure infinitat d’emocions, els sentiments més profunds i els records ja 
oblidats... 
 
Inclús, davant d’aquest monstre sota el nom d’Alzheimer...” 
 
 
 
 

Amb molt, molt de carinyo, 
 

Ruben Caberol 
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Resum 
 
L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa caracteritzada pel deteriorament 

cognitiu i conductual de la persona, manifestant-se inicialment amb  la pèrdua de la 

memòria i finalment amb una pèrdua de la identitat personal, i depenent per a les 

activitats de la vida diària. 

 

L’augment de l’esperança de vida de la societat i l’envelliment de la població, 

produeix un augment del número de casos de deteriorament cognitiu i demències. 

Segons la OMS, hi ha 47,5 milions de persones que pateixen demència i cada any 

es registren 7,7 milions de casos nous. Segons dades epidemiològiques actuals, 

s’estima que a l’Estat Espanyol hi ha 800.000 persones amb demència i el 60-80% 

corresponen a la malaltia d’Alzheimer. 

 

Els tractaments farmacològics que existeixen actualment, han donat resultats 

positius, com retardar l’evolució de la malaltia, allargant l’aparició dels símptomes 

més greus, la pèrdua de la identitat personal i l’augment de la dependència en les 

activitats de la vida diària. 

 

Aquesta revisió bibliogràfica tracta de conèixer els efectes de la Musicoteràpia en 

persones afectades per la malaltia de l’Alzheimer. 

 

S’han revisat un total de 10 estudis, d’entre els quals 5 revisions sistemàtiques, on 

s’observen resultats que afecten especialment a les àrees: cognitiva (memòria, 

llenguatge i atenció) i conductual ( depressió, ansietat i agitació). Més concretament, 

diferents investigadors han coincidit que la millora de l’ansietat, la depressió i 

l’augment de la memòria autobiogràfica son els principals símptomes que aborda 

aquesta teràpia, majoritàriament. No es comproven els seus efectes una vegada 

finalitzades les sessions, és a dir, a llarg termini. 

 

 

Paraules Clau: Musicoteràpia i Alzheimer. 
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Abstract 
 
Alzheimer is a neurodegenerative illness characterized mostly by the cognitive and 

behavioural deterioration of the person. It is initially manifested with memory loss and 

finally with a decrease of personal identity, becoming dependent on the daily life 

activities. 

 

The increase in society life expectancy and population aging is producing an increase 

of number of cases of cognitive deterioration and dementias. According to WHO, 

there are 47.5 million people suffering from dementia, and 7.7 million new cases are 

recorded each year. According to current epidemiological data, it is estimated that in 

Spain there are 800,000 people with dementia and that between 60-80% correspond 

to Alzheimer's illness. 

 

Pharmacological treatments which exist so far, have yielded positive results, such as 

slowing down the illness evolution, prolonging the appearance of the most serious 

symptoms and the loss of personal identity, and the increase of dependence on daily 

life activities.  

 

This bibliographic review tries to know the effects of non-pharmacological therapies, 

in this case, Music Therapy uses in people affected by Alzheimer's illness. 

 

A total of 10 studies have been reviewed, including 5 systematic reviews. It is found 

that results especially affect these areas: cognitive (memory, language and attention) 

and behavioural (depression, anxiety and agitation). More specifically, different 

researchers have agreed that the improvement of anxiety, depression and the 

increase in autobiographical memory are the main symptoms that this therapy 

addresses, mostly. Their effects are not checked once the sessions have been ended, 

that is to say, in the long-term. 

 

 

Keywords: Music Therapy and Alzheimer. 
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1. Presentació i Justificació (Pregunta d’estudi) 

 
L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa caracteritzada principalment pel 

deteriorament cognitiu i conductual de la persona, manifestant-se inicialment amb  la 

pèrdua de la memòria i finalment amb una pèrdua de la identitat personal, passant a 

ser depenent per dur a terme les activitats de la vida diària. D’origen i d’aparició 

insidiosa en l’edat adulta, més concretament a la vellesa, tot i que també pot afectar 

en etapes anteriors, com l’adultesa. (1,2,3) 

 

L’augment de l’esperança de vida de la societat i l’envelliment de la població, 

produeix cada vegada més un augment del número de casos de deteriorament 

cognitiu i demències. Segons la OMS, hi ha 47,5 milions de persones que pateixen 

demència i cada any es registren 7,7 milions de casos nous. Segons dades 

epidemiològiques actuals, s’estima que a l’Estat Espanyol hi ha 800.000 persones 

amb demència i que entre 60-80% corresponen a la malaltia de l’Alzheimer. Es 

preveu una triplicació de casos cap a l’any 2050, a no ser que s’aconsegueixin aplicar 

intervencions preventives i terapèutiques eficaces. (4,5) 

 

Actualment no hi ha una etiologia evidenciada, però sí es coneixen canvis en 

paràmetres bioquímics i fisiològics. L’Alzheimer està causat principalment per la mort 

d’unes cèl·lules anomenades “neurones”, les quals són els neurotransmissors 

encarregats de transmetre senyals elèctrics, també denominats “impulsos nerviosos”. 

Dins de les neurones s’hi fabrica una molècula anomenada “Acetilcolina” necessària 

per la transmissió dels impulsos nerviosos tant a nivell del Sistema Nerviós Central 

(SNC) com del Sistema Nerviós Perifèric (SNP), és a dir, actua com a 

neurotransmissor. (2,5) 

 

Diversos estudis han demostrat que el dèficit d’Acetilcolina s’ha considerat una de 

les principals causes de la simptomatologia de l’Alzheimer, ja que està implicada en 

varis processos amnèsics degut a una disminució de la seva concentració en 

diferents regions cerebrals: el Nucli de Meynert, l’hipocamp i el còrtex parietal i frontal. 

(5) (Figura 1). 
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Figura 1. Diferència entre el cervell d’una persona sana i d’una que presenta Alzheimer. S’hi  pot 
apreciar la reducció del Nucli de Meynert, l’hipocamp i els còrtex parietal i frontal. Aquests canvis 
son ocasionats per la mort de les neurones. Imatge de:   “Societat    Espanyola   de   Neurologia” 
http://www.saludediciones.com/2015/09/25/el-alzheimer-vivir-con-la-demencia/  
 

 

Els principals símptomes de l’Alzheimer es manifesten en tres fases: 

- Etapa inicial: La persona funciona de manera independent, pot desenvolupar 

les activitats de la vida diària sense cap manifestació de dependència. Però 

és on comencen els problemes amb la memòria. Poden ser tant simples com 

oblidar el nom d’alguns objectes i/o llocs prèviament coneguts. (2,5) 

- Etapa intermitja: Es presenta un deteriorament cognitiu lleu i apareixen 

problemes de memòria més seriosos, per exemple, oblidar el nom dels seus 

familiars propers. (2,5) 

- Etapa final: Carència de la capacitat de mantenir una conversa degut a que 

es perd el coneixement de les experiències més recents. El deteriorament 

greu de la memòria i de les habilitats cognitives incrementen els possibles 

canvis de personalitat, disminuint el grau de independència i augmentant el 

grau de dependència per les activitats de la vida diària. (2,5) 

Les alteracions de neuropsicologia més afectades en els pacients que pateixen 

Alzheimer son: 

- Memòria: Deteriorament en la memòria recent, remota, immediata, verbal, 

visual, episòdica i semàntica. 

- Afàsia: Deteriorament en les funcions de comprensió, denominació, fluència, 

lectura i escriptura. 

- Apràxia: De tipus constructiva, apràxia del vestir-se i apràxia motora. 
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- Agnòsia: Alteració perceptiva i d’espai. 

Aquest perfil de neuropsicologia rep el nom de Triple A o Tríada Afàsia-Apràxia-

Agnòsia. (6) 

S’ha de tenir en compte que d’una banda, en l’etapa intermitja comença a 

manifestar-se una notable pèrdua de la identitat personal, provocant l’aparició 

d’altres símptomes com: ansietat, al·lucinacions, deliris, alteracions del son, 

activitat motora i desinhibició. D’altra banda, en l’etapa final i més avançada, els 

símptomes que apareixen ja són més greus i complexes d’abordar: agitació, 

irritabilitat, apatia i depressió. (7) 

 

o Com es diagnostica la malaltia de l’Alzheimer?  

Actualment, no existeix una única proba diagnòstica per aquesta malaltia. S’ha 

de realitzar una valoració física, psiquiàtrica i neurològica completa, de forma 

exhaustiva. Les valoracions més comuns son: 

 

- Valoració mèdica detallada: Exploració física i neurològica, tests mentals, i 

valoració de la història clínica completa. (1,6) 

- Proves de neuropsicologia:  Valoració de l’estat de la memòria, l’atenció, el 

llenguatge, les habilitats temps/espai, habilitats perceptives i constructives, 

funcions executives, activitat motora i avaluació psiquiàtrica. (1,6) (Annex 1) 

- Analítiques de sang: A nivell genètic, es coneixen dues tipologies de la 

malaltia: monogènica i poligènica. La monogènica es determina per la mutació 

dels gens causants de la malaltia: el gen de la Proteïna Precursora de 

Amiloide (APP) en el Cromosoma 21, el gen de la Presenilina 1 (PSEN1) en 

el Cromosoma 14 i el gen de la Presenilina 2 (PSEN2) en el Cromosoma 1. 

La detecció d’aquests gens orienta a un diagnòstic presimptomàtic en 

persones sanes que pertanyin genèticament a familiars amb malaltia 

d’Alzheimer. 

La poligènica, en canvi, els polimorfismes d’aquest gens actuen com a factors 

de risc. El principal factor de risc genètic de la malaltia es l’al·lel e4 de la 

APOE (Cromosoma 19). Hi ha evidència científica on es demostra que les 

persones que posseeixen aquest gen, tenen més probabilitats de patir la 

malaltia. (1,6,8,9) 
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- Electrocardiograma (ECG): Fins l’actualitat, no s’ha demostrat que puguin 

haver-hi canvis pel que fa a les dues proves diagnòstiques, únicament en 

alguns casos s’ha detectat disfunció miocardíaca interpretable mitjançant un 

ECG per una banda, i per l’altre s’han detectat algunes descàrregues 

periòdiques en l’Electroencefalograma, però poc útils per un diagnòstic. (9) 

- Tomografia per Emissió de Positrons (PET): on en etapes inicials de la 

malaltia no s’aprecien canvis respecte un cervell sa, però en etapes més 

avançades s’observa la degradació del còrtex frontal i parietal, l’hipocamp i 

els lòbuls temporals. (10) (Annex 2) 

Diversos estudis basats amb la màxima evidència científica han constatat que 

actualment no hi ha cap tractament que pugui curar la malaltia en la seva totalitat. 

Es coneixen dues tipologies diferents de tractaments: Farmacològics i No 

Farmacològics. 

Els tractaments farmacològics que existeixen fins el moment, han donat resultats 

molt positius, com retardar l’evolució de la malaltia, allargant l’aparició dels 

símptomes més greus i sobretot la pèrdua de la identitat personal i l’augment de 

la dependència per les activitats de la vida diària. (1,2,5,6,7,8)  

El tractament amb fàrmacs té l’objectiu de potenciar i estimular els nivells 

d’Acetilcolina utilitzant precursors agonistes pre i postsinàptics o inhibir les 

Colinesterases (enzims que es troben principalment a la sang i a les sinapsis 

nervioses) ja que son les destructores dels neurotransmissors (entre ells, 

l’Acetilcolina). En endavant nomenats com AChEI. (5,11) 

El primer fàrmac utilitzat l’any 1986 per emprar aquestes funcions va ser 

l’anomenada Tactrina,  que posteriorment va ser retirada del mercat degut al seu 

alt nivell d’hepatotoxicitat. (5) 

La segona i tercera generació dels AChEI, van ser orientats especialment al 

tractament simptomàtic en les fases lleu i moderada, aquests fàrmacs reben el 

nom de Donazepilo i Rivastigmina. Actualment son efectives durant la malaltia ja 

que en diversos assajos clínics i estudis experimentals es van obtenir resultats 

molt favorables, ja que milloraven significativament amb la cognició i amb les 

activitats de la vida diària. Però, hi segueixen havent efectes adversos 

gastrointestinals i s’ha de tenir precaució amb pacients que pateixen Insuficiència 

Hepàtica i Renal, ja que tant el Donazepilo com la Rivastigmina es metabolitzen 

en el fetge. (5,11)
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o Tractaments No Farmacològics 

Els tractaments No Farmacològics tenen com a objectiu principal estimular i 

potenciar les necessitats bàsiques de les persones que pateixen la malaltia de 

l’Alzheimer, ja que es veuen compromeses les àrees motrius i cognitives, dues 

àrees bàsiques per gaudir d’un estat òptim de salut (des del punt de vista 

biopsicosocial). (12)  

No hem d’oblidar que les persones més afectades, amb immobilitat, incapacitat 

de parla i d’altres discapacitats on hi actua aquesta malaltia, és de vital 

importància la protecció de les necessitats humanes bàsiques de benestar, 

moviment, dignitat, interacció social i drets fonamentals. Tant les necessitats 

bàsiques com les superiors han de ser satisfetes, tenint en compte que una 

persona amb Alzheimer posseeix capacitats d’aprenentatge, de pensar, 

d’experimentar sensacions i de sentir-se estimada i cuidada. (12) 

Els tractaments i/o teràpies No Farmacològiques més utilitzades i amb evidència 

de la seva eficàcia son: 

- Entrenament cognitiu 

- Intervencions conductuals 

- Estimulació cognitiva 

- Estimulació elèctrica transcutània 

- Exercici físic 

- Música 

- Reminiscència 

- Entrenaments de les AVDs 

- Massatge i tacte 

- Llum  

- Estimulació multi sensorial 

- Psicoteràpia 

- Acupuntura 

- Estimulació magnètica “transcranial” 

- Relaxació muscular 

D’aquestes teràpies No Farmacològiques se’n ha seleccionat una de les 

principals: La Música. Es mostrarà què és la teràpia utilitzant la música, és a dir, 

la Musicoteràpia. 
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o La Música 

La Música és un fenomen universal en el que històricament hi ha abundància de 

la seva existència a totes les cultures i èpoques. En les cultures primitives, la 

música era instrument de defensa davant de qualsevol mal (destrucció, 

malaltia...) com també s’utilitzava per béns terrenals (salut i prosperitat), 

espiritualitat (rituals fúnebres) i es creia que tenia origen diví (provenia dels Déus). 

A través de la figura del metge-bruixot, el xaman, el curandero o el sacerdot-

doctor, en aquesta cultura utilitzaven el so i el moviment com a fins curatius i 

màgics. (13,14) 

Diversos filòsofs grecs han destacat els efectes de la música sobre les persones. 

Pitágoras “Padrino de la medicina por el sonido” (580-500 aC.) considerava que 

la música restablia l’harmonia espiritual. Platón (427-347 aC.) considera que la 

música dona serenitat a l’ànima. Aristóteles (384-322 aC.) valorava la seva 

capacitat de facilitar una catarsis emocional. (13,14) 

A l’Edat Mitjana, Ibn Báya (Filòsof i matemàtic, 1070-1138) considera que la 

música disposa d’un caràcter que permet actuar sobre l’ànima modificant els seus 

sentiments, les passions i afectes. (13,14) 

En el segle XVI ja es comprova la relació anatòmica i fisiològica (segons S. Munro 

i B. Mount) estudien per primera vegada la influencia de la música en la respiració, 

la pressió sanguínia, l’activitat muscular i la digestió. (13,14)
 

En el segle XVII, el principal propòsit de la música és despertar les passions i/o 

afectes: amor, odi, por, angoixa, etc. (13,14) 

En el segle XVIII s’estableixen tres elements fonamentals de l’aplicació 

terapèutica de la música: 

1. La naturalesa del trastorn a tractar. 

2. Les preferències musicals del pacient. 

3. La relació entre el terapeuta i el malalt. 

Durant el segle XIX, diferents estudis publicats en llibres i revistes, tant de música 

com de medicina, recolzaven la música com a complement del tractament mèdic 

tradicional (Davis i Gfeller, 2000), on també s’hi destaquen dues tesis doctorals 

mèdiques on es suggereix que la música té la capacitat d’estimular i modificar 

emocions com l’alegria i la tristesa i el tractament de la depressió. (13,14)
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o La música té efectes terapèutics? 

 
1. Efectes biològics: Miller, 1975 menciona que segons el tipus de música, els 

efectes en la bioquímica del nostre organisme son positius o negatius. 

Sternheimer, va descobrir que certes notes musicals afecten en els 

aminoàcids d’una proteïna, semblant al ràpid creixement de les plantes (fet 

que ja era conegut a l’Índia). (13,14,15) 

2. Efectes Fisiològics: A nivell fisiològic, la música genera diferents canvis 

alterant aspectes com: la pressió sanguínia, la freqüència cardíaca i 

respiració, la resposta galvànica de la pell, les respostes musculars i motrius, 

els moviments peristàltics, augmenta la resistència al dolor, té efectes 

relaxants i hi ha una resposta cerebral (activació neuronal). (13,14,15) 

3. Efectes intel·lectuals: Es desenvolupa la capacitat d’atenció sostinguda, 

s’estimula la imaginació i la capacitat creadora, s’obté una font de plaer similar 

amb els jocs i ajuda a desenvolupar la memòria. (13,14,15) 

4. Efectes socials: Provoca i afavoreix l’expressió d’un mateix, pot suggerir 

sentiments i idees sense necessitat d’utilitzar les paraules (llenguatge 

analògic). Té caràcter socialitzant, és a dir, el cant, la dansa o la interpretació 

instrumental en grup uneixen a les persones al expressar sentiments en 

comú. (13,14,15) 

 

o Concepte de Musicoteràpia 

La Musicoteràpia es defineix com: La utilització de la música com a tractament 

terapèutic pel benestar de les persones, ja que té la capacitat d’intervenir i influir en 

processos biològics, anatòmics i fisiològics de les persones. (14) 

El concepte Musicoteràpia no apareix fins el segle XX, més concretament a la 

Universitat de Kansas-EEUU l’any 1950, on el primer professor d’aquesta disciplina 

terapèutica (Thayer Gaston) la defineix de la següent manera: “Música es la ciencia 

o el arte de reunir o ejecutar combinaciones inteligibles de tonos en forma organizada 

y estructurada con una gama de infinita variedad de expresión, dependiendo de la 

relación de sus diversos factores componentes (ritmo, melodía, volumen y cualidad 

tonal). Terapia tiene que ver en cómo puede ser utilizada la música para provocar 

cambios en las personas que la escuchan o la ejecutan.” (13)
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La Musicoteràpia aborda els següents objectius: 

- Generals: No es pretén formar músics, sinó millorar la personalitat, l’afectivitat 

i la conducta de les persones a tots els nivells, restabliment dels ritmes 

biològics a través de la música i l’adquisició d’un equilibri psicofisiològic. 

- Cognitius, Emocionals i de Personalitat: Sensibilització de les parts afectives 

i emocionals, desenvolupament intel·lectual ( Imaginació, Atenció i Memòria), 

conceptualització, comprensió, observació i agilitat mental). 

- Psicofisiològics: Integració i desenvolupament del esquema corporal, 

desenvolupament de l’organització espai-temporal-corporal, 

desenvolupament psicomotor (equilibri, marxa, lateralitat, coordinació motriu 

i tonicitat), desenvolupament sensori-perceptiu, desenvolupament de la 

locució i expressió oral i coordinació del pensament-llenguatge. 
(15) 

S’ha elaborat una taula on s’observen els efectes de la música en la persona, 

tenint en compte l’estil musical i les influències segons els pacient i la teràpia. 

(Annex 3)  

En diversos estudis on s’ha aplicat la Musicoteràpia en diferents patologies,  s’han 

demostrat els següents efectes: (13,15) 

- Augment de la força muscular, mobilitat articular i resistència física en les 

extremitats inferiors i superiors. 

- Es promou un estat de relaxació i de disminució de l’agitació. 

- Millora l’autoestima. 

- Estimula l’expressió corporal. 

- Estimula la memòria a curt i llarg termini. 

- Millora els nivells d’atenció. 

- Ajuda en la orientació a la realitat. 

- Manté i millora la comunicació verbal i no verbal. 

- Augmenta la interacció i la comunicació social. 

Actualment, la Musicoteràpia es una professió oficialment reconeguda amb estudis 

de grau universitari a Argentina, Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Brasil, 

Canadà, Xile, Dinamarca, Estats Units, Finlàndia, Gran Bretanya, Holanda, Noruega, 

Portugal i Uruguai. Fins a dia d’avui, a Espanya no es una titulació oficial dins del 

“Catálogo de Titulaciones ofertado por el Ministerio de Educación” ni una professió 

legalment reconeguda pel “Ministerio de Trabajo.” La seva formació a Espanya és 

ofertada com a estudis de Post Grau Universitari dins les Diplomatures/Graus en 
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Educació Especial, Trastorns d’Audició i Llenguatge, Educació Musical, Infermeria, 

Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional, en les que només s’ofereixen assignatures 

obligatòries o optatives de Musicoteràpia en funció del pla d’estudis de cada 

Universitat. (15) 

 

Una vegada realitzada la comprovació de la gravetat tant demogràfica com de la 

simptomatologia de malaltia de l’Alzheimer en la seva totalitat, aquest Treball de Final 

de Grau es basa en efectuar una Revisió Bibliogràfica minuciosa i exhaustiva sobre 

els efectes que pugui tenir la Musicoteràpia en pacients que pateixen la malaltia, amb 

la màxima evidència científica dels diferents estudis existents fins l’actualitat. 

 

Ja que el pilar fonamental d’aquesta revisió bibliogràfica es construeix sota la 

perspectiva infermera,  s’ha observat que molts dels abordatges que contempla la 

Musicoteràpia també formen part d’aquesta professió. 

Florence Nightingale (1936-1922) va reconèixer i destacar els beneficis de la música 

i va utilitzar-la com a part de les cures que va oferir als soldats de la guerra de Crimea. 

Segons el seu model basat en l’entorn va mencionar “ La enfermera debe controlar 

el mismo para que éste sea favorable y adecuado para promover la salud y curación 

del paciente”. Va tenir en compte la música com part d’aquest entorn. (16) 

Si seguim la Classificació de Intervencions de Infermeria (Nursing Interventions 

Classification, NIC) una intervenció es: “Qualsevol tractament basat en el criteri i el 

coneixement clínic que realitza un professional de la infermeria per augmentar els 

resultats del pacient”. (17) 

En la intervenció NIC (4400) trobem la de Musicoteràpia, on la defineix com: 

“ Utilización de la Música para conseguir un cambio específico de conductas, 

sentimientos o fisiológico”. S’hi contemplen les següents activitats: (18)
 

 

- Definir el canvi de conducta i/o fisiològic específic que es desitja (relaxació, 

estimulació, concentració, disminució del dolor. 

- Determinar l’interès del individu per la música. 

- Identificar les preferències musicals de l’individu. 

- Informar al individu del propòsit de l’experiència musical. 

- Escollir seleccions de música concretes representatives de les preferències 

de l’individu. 

- Ajudar a l’individu a adoptar una posició còmoda. 
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- Limitar el estímuls estranys (llums, sorolls, visitants, trucades telefòniques) 

durant l’experiència d’escolta. 

- Facilitar la disponibilitat de cintes/discs compactes de música i equip a 

l’individu. 

- Assegurar-se de que les cintes/discos compactes de música es troben en bon 

estat de funcionament. 

- Proporcionar auriculars, si es convenient. 

- Assegurar-se de que el volum és l’adequat, però no massa alt. 

- Evitar deixar la música posada durant períodes llargs. 

- Facilitar la participació activa de l’individu (tocar un instrument o cantar) si ho 

desitja i es factible dins de la situació. 

- Evitar la música estimulant després d’un traumatisme cranioencefàlic agut. 

 

Tenint en compte que una de les principals funcions infermeres és proporcionar 

un estat òptim de salut des d’un punt de vista biopsicosocial i holístic, s’ha 

considerat oportú plantejar-se si s’haurien d’aportar els coneixements necessaris 

de les teràpies musicals per poder aplicar en pacients que pateixen Alzheimer, ja 

que mitjançant aquesta teràpia no farmacològica es podrien abordar les àrees 

més afectades que apareixen en totes les etapes de la malaltia. 

 

D’aquí ve la pregunta d’aquesta revisió bibliogràfica: Quins efectes s’obtenen 

aplicant la Musicoteràpia com a teràpia no farmacològica en pacients que 

pateixen Alzheimer? 

 

 

2. Objectius 
 

• Objectiu Principal:  

- Conèixer  els efectes que s’obtenen mitjançant intervencions de 

Musicoteràpia en persones que pateixen Alzheimer. 

 

• Objectius específics:  

- Descobrir si les intervencions de Musicoteràpia aborden les àrees afectades 

de la malaltia de l’Alzheimer. 
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- Conèixer si hi ha millora dels símptomes de la malaltia de l’Alzheimer 

mitjançant una intervenció de Musicoteràpia. 

- Revisar si hi ha efectes positius, negatius i contraindicacions de les 

intervencions de Musicoteràpia sobre persones que pateixen la malaltia 

d’Alzheimer. 

  

3. Metodologia 
 
3.1 Bases de dades utilitzades per a la identificació dels estudis 

Les bases de dades utilitzades per poder dur a terme la recerca bibliogràfica 

d’aquesta revisió sistemàtica van ser PubMed, Dialnet, Scielo, Cochrane i Lilacs. 

Els resultats obtinguts mitjançant els criteris d’inclusió i exclusió van ser els següents: 

 

- PubMed: es troben 164 resultats. Un total de 158 van ser exclosos. Només 6 

articles van ser inclosos. 

- Scielo: es troben 15 resultats, els quals 13 van ser exclosos. Van ser inclosos 

2 articles. 

- Dialnet: es troben 19 resultats. 18 articles van ser exclosos. S’ha inclòs 1 

article. 

- Cochrane: es troben 82 resultats, els quals 81 van ser exclosos per no complir 

els criteris d’inclusió i exclusió, va ser inclòs 1 article. 

- Lilacs: es troben 10 resultats, dels quals s’exclouen per no complir els criteris 

d’inclusió i exclusió. 

 

 

3.2 Criteris de selecció dels estudis (inclusió i exclusió) 

Criteris d’inclusió: 

- Estudis publicats entre l’any 2008-2018. 

- Recerques bibliogràfiques, estudis qualitatius i quantitatius. 

- Participants que pateixin exclusivament la malaltia de l’Alzheimer dins del 

diagnòstic de demència. 

- Intervencions on s’apliqui la Musicoteràpia. 

- Articles publicats en català, castellà i anglès. 
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Criteris d’exclusió: 

- Articles de revista i estudis no publicats a bases de dades oficials. 

- Estudis incomplets, és a dir, no s’acceptaran resums a congressos ni 

editorials. 

 

Ja que s’han exclòs articles de revista, opinions d’autor, recerques a bases de dades 

no oficials, el duplicat d’estudis ja revisats en d’altres revisions sistemàtiques, 

malauradament, la cerca d’estudis sobre les intervencions de Musicoteràpia 

aplicades exclusivament a persones que pateixen la malaltia de l’Alzheimer han sigut 

gairebé inexistents. 

La limitació principals que s’ha comprovat en aquesta recerca, és la manca d’estudis 

d’intervencions de Musicoteràpia enfocades únicament sobre la malaltia de 

l’Alzheimer. Hi ha una gran diversitat d’estudis basats en la utilització de la 

Musicoteràpia en d’altres tipus de demència i en diversitat funcional (Parkinson i  

Trastorn de l’Espectre Autista). 

 

 

3.3 Paraules clau (Descriptors DECS i MESH) i estratègia de recerca 
(Operadors Booleans) 

Paraules Clau (Descriptors DECS/MESH): 

- Les paraules clau utilitzades en castellà van ser les següents:  

“Musicoterapia” i “Alzheimer” 

- Les paraules clau utilitzades en anglès van ser les següents: 

“Music Therapy” i “Alzheimer” 

 

Operadors Booleans (AND,OR,NOT): 

- A PubMed es van combinar paraules en castellà: 

“Musicoterapia y Alzheimer”: No es van obtenir resultats. 

“Music Therapy AND Alzheimer” on es van obtenir 164 resultats, dels quals 

se’n van seleccionar 21 i s’incloïen 6 estudis. 

- A Scielo es van combinar paraules en castellà:  

“Musicoterapia y Alzheimer” No es van obtenir resultats. 

“Musicoterapia” Es van trobar 15 resultats, se’n seleccionen 5, dels quals 

s’inclouen 2 estudis. 
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Es van combinar paraules en anglès: 

“Music Therapy AND Alzheimer” No es van obtenir resultats. 

- A Dialnet es van combinar paraules en castellà: 

“Musicoterapia y Alzheimer” es van obtenir 19 resultats, dels quals es va 

incloure 1 estudi. 

Es van combinar paraules en anglès: 

“Music Therapy AND Alzheimer” No es van obtenir resultats. 

- A Cochrane es van combinar paraules en castellà: 

“Musicoterapia y Alzheimer” No es van obtenir resultats. 

Es van combinar paraules en anglès: 

“Music Therapy AND Alzheimer” es van obtenir 82 resultats, dels quals se’n 

van seleccionar 8, s’inclou 1 estudi. 

- A Lilacs es van combinar paraules en castellà: 

“Musicoterapia y Alzheimer” No es van obtenir resultats. 

Es van combinar paraules en anglès: 

“Music Therapy AND Alzheimer” es van obtenir 10 resultats, dels quals no es 

va incloure cap estudi. 

 

D’un total de 290 estudis trobats en les cinc bases de dades seleccionades, utilitzant 

les paraules clau i els operadors booleans específics per dur a terme la revisió 

bibliogràfica, es van seleccionar 53 estudis mitjançant la lectura del títol i l’abstract, 

on s’incloïen, majoritàriament en anglès, les paraules: “Music Therapy i Alzheimer”. 

Alhora d’aplicar els criteris d’inclusió i exclusió en els estudis seleccionats, es va 

reduir el nombre a 10 estudis diferencials. És un nombre reduït per dur a terme una 

revisió bibliogràfica, però actualment, és tota la informació que es disposa a les bases 

de dades seleccionades per aconseguir els objectius d’aquesta revisió. 
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3.4 Diagrama de flux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOTAL ESTUDIS 
TROBATS: 290 

PUBMED 
164 

DIALNET 
19 

LILACS 
10 

Criteris d’inclusió i exclusió, lectura del títol i Abstract. 

21 articles 
seleccionats 

19 articles 
seleccionats 

8 articles 
seleccionats 

14 exclosos 
6 inclosos 

Total d’articles inclosos per la Revisió Bibliogràfica: 10 

PUBMED: 
3 Assajos Clínics 
2 Estudis Qualitatius 
1 Revisió Sistemàtica 

SCIELO: 
 

2 Revisions Sistemàtiques 

DIALNET: 
 

1 Revisió Sistemàtica 

SCIELO 
15 

COCHRANE 
82 

5 articles 
seleccionats 

0 articles 
seleccionats 

13 exclosos 
2 inclosos 

18 exclosos 
1 inclòs 

7 exclosos 
1 inclòs 

0 exclosos 
0 inclosos 

COCHRANE: 
1 Estudi Aleatoritzat 
Controlat. 
1 Revisió Sistemàtica 
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3.5 Sistema de lectura crítica utilitzat 

Els estudis han estat avaluats individualment. Per dur a terme un bon sistema de 

lectura critica, s’ha considerat utilitzar l’escala CASPe (Critical Appraisal Skills 

Programme España) per assajos clínics, estudis qualitatius i revisions bibliogràfiques. 

(Annexes 4, 5 i 6).  

Els resultats dels estudis obtinguts mitjançant aquesta escala de valoració (puntuació 

superior a 7), prèviament seleccionats amb els criteris d’inclusió i exclusió han estat 

els següents: 

 

- Assajos clínics: 

1. “Effects of Meditation versus Music Listening on Perceived Stress, Mood, 

Sleep and Quality of Live in Adults with Early Memory Loss: A Pilot 

Randomized Controlled Trial”  

2. “Musicoterapia en la enfermedad del Alzheimer: efectos cognitivos, 

psicológicos y conductuales” 

3. “The use of Music and Therapy in Ameliorating Depression Symptoms and 

Improving Well-Being in Nursing Home Residents with Dementia” 

 

- Estudis qualitatius: 

4. “Singing for the brain” 

5. “Music-Based Memory Enhancement in Alzheimer’s Disease: Promise 

and Limitations” 

 

- Revisions sistemàtiques:  

6. “Efecto de la Musicoterapia como terapia no farmacológica en la 

enfermedad del Alzheimer” 

7.  “Efficacy of Music Therapy in the neuropsychiatric symptoms of dementia: 

systematic review” 

8. “Can musical intervention improve memory in Alzheimer’s patients?” 

9. “Terapias no farmacológicas para los síntomas psicológicos y 

conductuales de la Enfermedad del Alzheimer” 

10. “Music Therapy is a potencial intervention for cognition of Alzheimer’s 

Disease: a mini-review”  

 



4. Resultats de la Recerca (Taula de Resultats) 

 

Autors Any Objectius Població Disseny Avaluació Resultats 

Innes, Selfe,  

Khalsa i Kandati. 

 

 

 

 

2016 Valorar l’efecte de 

l’escolta de música i 

la relaxació sobre la 

percepció de l’estrès, 

l’estat d’ànim, el son i 

la qualitat de vida 

relacionada amb 

persones que 

pateixen Alzheimer. 

Mostra de 60 

persones d’entre 

50 i 85 anys. 

Assaig 

aleatori 

controlat. 

12min al dia durant 12 

setmanes d’escolta de 

música (Mozart, Bach, 

Vivaldi, Beethoven, 

Pachelbel i Debussy). 

Van finalitzar l’estudi un total de 53 

persones, demostrant una millora 

significativa en el benestar psicològic, 

l’estat d’ànim i la qualitat del son. 

Gómez Gallego i 

Gómez García. 

2015 Conèixer el perfil de 

millora clínica que 

experimenten els 

pacients amb 

Alzheimer amb 

l’aplicació d’una 

intervenció de 

Musicoteràpia. 

Mostra de 42 

pacients en estadi 

lleu-moderat. 

Disseny 

experimental. 

Aplicació d’una intervenció 

de Musicoteràpia durant 6 

setmanes estudiant els 

canvis en les puntuacions 

de Mini-examen de l’estat 

mental, l’Inventari de 

Símptomes 

Neuropsiquiàtrics, l’Escala 

Es va observar una millora significativa 

de memòria, orientació, depressió i 

ansietat (escala HAD) en pacients 

lleus i moderats; d’ansietat (escala 

NPI) en pacients lleus; de deliris, 

al·lucinacions, agitació, irritabilitat i 

trastorns del llenguatge en pacients 

amb estadi moderat d’Alzheimer. Es 
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Hospitalària d’ansietat i 

depressió, i l’Escala de 

Barthel. 

va observar un efecte alt i consistent 

de la música sobre l’ansietat i 

depressió, especialment si s’adapta 

als gustos personals i evoca emocions 

positives, inclús es van demostrar 

efectes neuroendocrins, disminuint 

l’activació simpàtica i suprarenal 

lligada a l’estrès. L’escolta de música 

produeix un efecte estimulant a 

l’hemisferi dret, que és on s’impliquen 

les àrees de la percepció de la parla. 

Com a resultat negatiu, no s’ha 

demostrat si una vegada finalitzades 

les sessions, l’efecte perdura. 

Ray i Götell 2018 Observar els efectes 

de la teràpia musical 

en els símptomes de 

depressió i benestar 

de les persones que 

pateixen Alzheimer. 

Mostra de 62 

pacients amb la 

malaltia. 

Estudi 

Qualitatiu. 

Gravació en vídeo durant 4 

setmanes de teràpia 

musical (incloent 2 

setmanes de cant). Es van 

donar coneixements de 

musicoteràpia al personal 

26 pacients van acceptar el 

consentiment de gravació amb vídeo. 

Es va observar durant 200h de 

gravació que hi va haver canvis 

significatius en el benestar de les 

persones (estat d’ànim i el compromís 
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d’infermeria per dur a 

terme les intervencions. 

amb les persones). La teràpia musical 

va ajudar a disminuir els símptomes de 

la depressió i a augmentar el seu 

benestar. Com a efecte negatiu, no es 

va demostrar que els seus efectes 

perduressin una vegada finalitzades 

les sessions. 

Eldirdiry Osman, 

Tischler i 

Schmeider. 

2016 Explorar l’impacte 

d’una intervenció 

basada en activitats 

grupals de cant per 

les persones amb 

Alzheimer i els seus 

cuidadors. 

Mostra de 20 

participants (10 

pacients amb 

Alzheimer i 10 

cuidadors 

principals). 

Estudi 

Qualitatiu. 

Entrevistes 

semiestructurades a 

pacients amb Alzheimer i 

els cuidadors principals 

per recopilar informació de 

les seves vivències 

després de la sessió de 

musicoteràpia, en aquest 

cas, on hi predominava el 

cant. 

Els resultats de les entrevistes al 

finalitzar la intervenció de 

Musicoteràpia, van ser els següents: 

Afavoreix la inclusió social, permet 

viure una experiència compartida, fet 

que provoca un impacte positiu en les 

relacions i  la memòria, afavoreix en 

el benestar espiritual i sobretot en 

l’acceptació del diagnòstic. 

Simmons-Stern, 

Deason,  

Brandler,  

2012 Investigar els efectes 

de la música sobre la 

memòria de pacients 

Mostra de 29 

persones (12 

pacients que 

Estudi 

experimental 

pre-post. 

Llegir les lletres de 80 

cançons aleatòries i 

intentar recordar-les sense 

Els resultats van resultar ser molt 

positius en relació música-memòria. 

Tots els participants, tant els que 
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Frustace, 

O’Connor, 

Aliado i Budson. 

que pateixen 

Alzheimer, utilitzant 

les lletres de les 

cançons. 

pateixen la 

malaltia i 17 

persones sense 

patir la malaltia). 

música, i posteriorment 

escoltar les mateixes 

cançons i intentar recordar 

les lletres. 

patien la malaltia com les persones 

sanes, van recordar les frases de les 

cançons relacionant-les amb la 

música, en canvi, sense la melodia, les 

persones amb la malaltia no van poder 

recordar cap lletra, tampoc la major 

part de les persones sanes. 

García-Casares,  

Moreno-Leiva i 

García-Arnés. 

2017 Analitzar l’evidència 

científica recent 

sobre els efectes de 

la musicoteràpia en 

els símptomes 

cognitius i 

conductuals en 

pacients que 

pateixen Alzheimer. 

Mostra de 21 

estudis(2006-

2016) 

Revisió 

sistemàtica. 

Revisió sistemàtica on es 

van excloure estudis que 

combinaven la 

musicoteràpia amb una 

altre teràpia no 

farmacològica alhora, per 

poder quantificar els 

efectes aïllats de la 

musicoteràpia. 

Dels 21 estudis que fan revisió, 

destaquen amb la seva totalitat els 

beneficis de la musicoteràpia sobre 

l’estat cognitiu (memòria i llenguatge) i 

conductual dels pacients que pateixen 

la malaltia, amb l’augment de la 

qualitat de vida  dels seus cuidadors. 

Rezende Alexio i 

Santos. 

2017 Avaluació de 

l’eficàcia de la 

teràpia musical en 

els símptomes 

Mostra de 257 

estudis, dels 

quals se’n 

seleccionen 12 

Revisió 

sistemàtica. 

Recerca bibliogràfica  en 

els bases de dades 

PubMed, Cochrane 

Library, Scopus i Lilas 

La totalitat dels estudis avaluats 

conclouen amb que la musicoteràpia 

té com a efectes positius: la disminució 

de la depressió, l’ansietat i l’agitació i 
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neuropsiquiàtrics 

amb persones que 

pateixen Alzheimer, 

mitjançant una 

revisió sistemàtica. 

(musicoteràpia 

individual/grupal i 

utilitzant 

tècniques actives i 

receptives. 

(2005-2016) amb les 

paraules clau “Inici sobtat” 

Inici Tardà, combinat amb 

“Trastorn Alzheimer”. 

els símptomes neuropsiquiàtrics i 

l’augment de les funcions cognitives 

(memòria i llenguatge). Com a efectes 

negatius es va demostrar en 3 estudis 

que no hi havia cap millora significativa 

en el comportament de la persona, és 

a dir, no s’hi observava cap efecte. 

Vianna Moreira, 

dos Reis Justi i  

Moreira. 

2018 Avaluar l’eficàcia  

dels tractaments 

amb música per 

millorar la memòria 

amb pacients que 

pateixen Alzheimer. 

Revisió 

sistemàtica amb 

un total de 24 

estudis i 179 

pacients que 

pateixen la 

malaltia. 

Revisió 

sistemàtica. 

Recerca bibliogràfica a les 

bases de dades PubMed, 

Cochrane Library i 

PsycINFO (fins juny del 

2017). Inclosos assajos 

aleatoris que van avaluar 

la memòria mitjançant 

musicoteràpia. 

La majoria dels estudis utilitzaven 

avaluacions de proves cognitives 

generals per valorar la memòria, 

l’atenció, el llenguatge i les habilitats 

motores. Es va valorar que la 

heterogeneïtat musical es significativa 

i que l’efectivitat de les intervencions 

podia variar en funció de la qualitat del 

professional. Com a efecte negatiu 

afirmen que no hi ha suficient 

evidència científica com per demostrar 

que la memòria millora a llarg termini. 

Com a efecte positiu es va demostrar 
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la millora de la memòria 

autobiogràfica, és a dir, recordar fets 

viscuts en un passat, en moments o 

llocs específics (Reminiscència). 

Muñoz García. 2018 Analitzar l’evidència 

científica disponible 

sobre l’efectivitat de 

les teràpies no 

farmacològiques 

existents en el 

tractament dels 

Símptomes 

d’alteració de la 

percepció, el 

contingut del 

pensament i l’estat 

d’ànim i/o conductes 

(SPC) en pacients 

que pateixes 

Alzheimer. 

Revisió 

Sistemàtica de 

273 articles 

revisats, els quals 

en selecciona 10. 

Revisió 

sistemàtica. 

Recerca bibliogràfica en 

les bases de dades 

PubMed, OTSeeker, Web 

of Science i Trip Database 

(2010-2016) sobre les 

teràpies no 

farmacològiques pels 

símptomes psicològics i 

conductuals de la malaltia 

de l’Alzheimer. 

S’observa que els resultats son 

homogenis, és a dir, la Musicoteràpia 

redueix els SPC (Símptomes 

Psicològics i Conductuals), en concret 

té efectes positius, disminuint la 

depressió, l’agitació i l’apatia. Com a 

efectes negatius, s’observa que els 

efectes a llarg termini no queden clars, 

4 de 9 estudis no s’hi troben beneficis 

a llarg termini, en 1 estudi no hi ha 

informació i en 4 estudis s’hi troba 

millora fins a 4 setmanes post 

intervenció. 
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Shengxuan, 

Jiangtao 

Huangfu. 

2017 Proporcionar 

referències per 

futures 

investigacions sobre 

les diferents 

tècniques de 

Musicoteràpia per 

abordar els 

símptomes de la 

malaltia de 

l’Alzheimer. 

Recull 12 estudis 

on hi participen 

263 pacients amb 

demència 

general, dels 

quals se’n 

selecciones 68 

amb la malaltia de 

l’Alzheimer. 

Revisió 

Sistemàtica. 

La primera tècnica es 

presenta en dues ocasions 

(silenci i musica) a la 

mateixa hora del dia amb 

una setmana de diferencia 

exactament. 

La segona tècnica es basa 

en l’escolta activa 

(cançons familiars i 

instrumentals) 1h al dia, 2 

vegades per setmana, 

durant un mes. 

La tercera tècnica tracta 

d’escoltar 3 textos amb 

una melodia de Beethoven 

de fons per una banda, 

d’altre banda es llegeixen 

els mateixos textos sense 

musica, durant 1,5h diàries 

durant 10 setmanes. 

En la primera tècnica s’observa un 

increment significatiu de la memòria 

autobiogràfica i una disminució del 

nivell d’ansietat (mitjançant l’Inventari 

d’Ansietat Estat Rango). 

En la segona tècnica s’observa com a 

resultat principal la disminució dels 

trastorns de conducta, especialment el 

de demanar auxili al cuidador. 

En la tercera tècnica el resultat que 

s’observa és l’augment de la memòria 

en general amb l’aplicació de la 

música de fons, ja que recorden els 

textos quan sona la musica, mentre no 

sona, no recorden el seu contingut. 



5. Anàlisi i Discussió de resultats 

 
Aquesta revisió bibliogràfica consta de 10 estudis, entre ells 5 revisions 

bibliogràfiques on s’apilen un total de 88 estudis revisats i aprovats de diferents autors 

d’arreu d’Europa i EEUU, amb la col·laboració i aprovació d’Universitats i  Facultats, 

Centres d’Investigació, Hospitals, Àrees d’Especialització en Neurologia, Psicologia i 

Psiquiatria, Departaments de Medicina i Farmacologia d’Institucions Públiques, entre 

d’altres,  per avaluar, analitzar i evidenciar científicament els efectes de la 

Musicoteràpia en pacients que pateixen la malaltia de l’Alzheimer. 

D’una banda, es pot respondre a la pregunta de l’objectiu principal, afirmant que la 

Musicoteràpia com a teràpia no farmacològica produeix certs efectes sobre la 

simptomatologia cognitiva (memòria, llenguatge i atenció) i conductual ( depressió, 

ansietat i agitació) de les persones que pateixen Alzheimer. Tots els autors han 

observat canvis després de les intervencions musicals com l’augment del benestar 

psicològic; la millora de la qualitat del son; millora de l’ansietat i la depressió; millora 

dels deliris i al·lucinacions; disminució de la irritabilitat, l’agitació i l’apatia; l’augment 

de la memòria autobiogràfica, l’acceptació de la malaltia, l’augment en la percepció 

de la parla i la qualitat de vida dels cuidadors. Aquestes observacions ens porten a 

respondre el primer objectiu específic estipulat d’aquesta revisió bibliogràfica, és a 

dir, s’ha demostrat que la musicoteràpia aborda les àrees afectades de la malaltia, 

des de les etapes inicials on principalment afecta a l’inici de la pèrdua de la memòria, 

fins les fases mitjanes i finals, on s’hi veuen afectades les àrees cognitives i 

conductuals degut principalment a la pèrdua d’identitat personal. D’altra banda, s’han 

pogut respondre els dos últims objectius específics amb la millora de la 

simptomatologia cognitiva-conductual i els efectes positius, negatius i 

contraindicacions d’aquest tipus de teràpia no farmacològica. La millora de l’ansietat 

i la depressió i l’augment de la memòria autobiogràfica han estat les que el major 

nombre d’autors han coincidit, un total de 7 tipus estudis diferents, entre ells 5 

revisions sistemàtiques. Pel que fa els efectes negatius, s’han contemplat en 2 

estudis diferents, que no hi ha suficient investigació per demostrar que els efectes 

positius perdurin al llarg de la malaltia sense dur a terme cap intervenció musical, és 

a dir, no s’ha comprovat la continuïtat dels seus efectes una vegada finalitzades les 

sessions. Les contraindicacions han resultat nul·les, ja que en cap estudi s’ha pogut 

observar algun factor que ho hagués pogut indicar.  
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6. Aplicabilitat i utilitat pràctica dels resultats 

 
Per tal de dur a terme una bona aplicabilitat i utilitat pràctica dels resultats, seria 

convenient realitzar més estudis experimentals, experimentals pre-post i de casos i 

control, és a dir, utilitzar una metodologia quantitativa per poder demostrar la seva 

evidència. D’una banda, una bona manera d’implementar aquests estudis seria 

mitjançant la formació en Musicoteràpia del personal de infermeria dels Centres 

d’Atenció Primària (dins les sessions que es realitzen durant la jornada laboral, per 

ser coneixedors de la tècnica i el seu abordatge a l’hora d’informar a les famílies com 

un possible recurs més a tenir en compte) i de les Residències d’Avis, ja que és on 

més contacte hi ha amb aquesta tipologia de malalts. Els Centres d’Atenció Primària 

ofereixen programes d’intervenció a la comunitat, com per exemple els del Pacient 

Expert i activitats dirigides a la Prevenció i la Promoció de la Salut. Si es fixés 

l’objectiu d’implementar un programa en el tractament dels símptomes cognitius i 

conductuals de les persones que pateixen Alzheimer mitjançant intervencions de 

Musicoteràpia en aquests centres, donaria l’oportunitat de realitzar més estudis 

sense un cost econòmic elevat, ja que les sessions son de poques hores a la setmana 

i es necessitaria la presència d’un únic musicoterapeuta especialitzat, o bé la 

formació del personal de infermeria, depenent del tipus d’intervenció, on només 

implicaria les hores extres dels dies seleccionats per dur a terme aquesta activitat, 

tot i que en el cas de les Residències d’Avis, podrien fer-se dins de la mateixa jornada 

laboral, ja que es disposa d’un horari més ampli per realitzar activitats pels residents. 

Aquestes activitats dirigides en forma de lleure, d’oci o simplement d’entreteniment, 

donarien pas a una gran oferta d’investigació ampliant el mostreig i evidenciant els 

seus efectes, tant els positius com els negatius, obrint pas també, a les possibles 

contraindicacions que poguessin sorgir, no evidenciades actualment. En conclusió, 

obriria les portes a conèixer aquest tipus de teràpia en la seva globalitat i òbviament, 

a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones que pateixen aquesta 

malaltia, així com també els seus cuidadors principals. 
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7. Conclusions de la revisió bibliogràfica i del procés d’aprenentatge 

 

Com a conclusió principal, és que s’ha pogut comprovar que la Musicoteràpia incideix 

transcendentalment en la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen 

la malaltia de l’Alzheimer. Tenint en compte que un dels principals objectius de la 

professió infermera és garantir la major autonomia de les persones i proporcionar les 

eines necessàries per assolir-ho, es considera que si es detecta un problema, en 

aquest cas, el deteriorament cognitiu manifestat per alteracions del llenguatge, afàsia 

d’expressió, pèrdua de memòria i la pèrdua de la identitat personal, afectant així el 

compliment satisfactori de les activitats bàsiques de la vida diària, què millor que si 

es detecta des del punt de vista infermer, poder donar solució a la no cura de la 

malaltia, però si a la millora de la qualitat de vida incidint en els símptomes que més 

la compliquen. 

Malauradament, i com a conclusió secundària, és que no hi ha suficients estudis que 

demostrin els seus efectes a llarg termini, ni tant sols hi ha la mostra necessària de 

participants i investigadors per tal d’evidenciar-ho científicament. Tanmateix, existeix 

la certesa de que la música afecta sobre l’estat fisiològic de l’ésser humà, modificant 

alguns paràmetres biològics, així com psicològics, relacionats amb l’estat anímic i 

hemodinàmic de les persones. 

Per tant, la conclusió final d’aquesta revisió bibliogràfica, és que la Musicoteràpia 

funciona, és a dir, aborda i combat els símptomes que comprometen la qualitat de 

vida de les persones amb Alzheimer, majoritàriament a les àrees cognitives i motores, 

especialment a la memòria, els episodis d’ansietat-agitació i de depressió. L’ús 

d’aquesta teràpia és efectiva durant les sessions però no s’ha pogut comprovar que 

els efectes perdurin al llarg dels dies, així doncs, serà un objectiu més a posar en 

marxa pels equips multidisciplinaris que necessitin eines per abordar aquest tipus de 

malaltia.  
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9. Annexes 

 
- Annex 1. Proves Neuropsicològiques: 
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- Annex 2. Tomografia per Emissió de Positrons (PET) 

 

 

Imatge cedida per: “Alzheimer Universal, EU”. Ens mostra que en etapes inicials de la malaltia no 

s’aprecien canvis respecte un cervell sa, però en etapes més avançades s’observa la degradació del 

còrtex frontal i parietal, l’hipocamp i els lòbuls temporals.  
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- Annex 3. Efectes de la música en la persona. 
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- Annex 4. Sistema de lectura crítica CASPe (Assaig Clínic) 
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- Annex 5. Sistema de lectura crítica CASPe (Estudi Qualitatiu) 
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- Annex 6. Sistema de lectura crítica CASPe (Revisió Sistemàtica) 
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- Annex 7. Mini Mental Test. 
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- Annex 8. Índex de Barthel 
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- Annex 9. Escala Hospitalària d’Ansietat i Depressió. 

 

 
 

 

 


