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INTRODUCCIÓ:
El caràcter recurrent i l’alta prevalença del trastorn d'ansietat, especialment en
dones, comporta una càrrega social i econòmica generant incapacitat en
l’esfera personal, interpersonal i laboral.
OBJECTIUS:
Avaluar l’efectivitat d’un programa de dansa com a mitjà d’expressió i
comunicació corporal per disminuir l’ansietat.
Conèixer si existeixen canvis significatius en la percepció de l’estat de Salut.
DISSENY:
Prova pilot d’assaig clínic aleatoritzat: grup intervenció dansa i grup control.
Aprovat pel comitè d’ètica Jordi Gol.
Població d'inclusió: dones de 55 a 65 anys assignada al CAP Chafarinas amb
diagnòstic d'ansietat, confirmat per entrevista clínica i qüestionari Goldberg.
La intervenció consta de sessions setmanals d’una hora durant 3 mesos
dinamitzades per resident amb experiència i formació en dansa.
Els continguts de les sessions són: dansa i comunicació: l’escolta, desinhibició i
espontaneïtat; la creativitat motriu amb suport musical; la consciència corporal i
possibilitats motrius del propi cos tan individual com en grup; la respiració eina
per controlar l’ansietat.
S’analitzen les variables resultat: ansietat mesurada amb el qüestionari
Goldberg i percepció estat de salut mitjançant l’escala analògica visual EuroQol
als dos grups a l’inici de la intervenció, al finalitzar-la i als 3 mesos d’haver-la
finalitzat. Els resultats s’analitzen per intenció de tractar.
RESULTATS: Incloses 30 dones, aleatoritzades en dos grups inicialment
homogenis, sols diferències per la variable hipertensió (p=0,025), dislipèmia
(p=0,028) i afirmaven més limitació a la deambulació en el grup intervenció
(p=0,032). El 70% de les participants al grup intervenció tenen un 90%
d’assistència. La puntuació d’ansietat als 3 mesos post intervenció disminueix
en el grup intervenció i augmenta en el grup control (p= 0.053). No diferències
significatives per Euroqol.
CONCLUSIONS: La dansa, recurs amb bona adherència que pot millorar
l’ansietat. Destaca l’absència d’efectes secundaris.
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