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Resum en català  (màxim 300 paraules) 
El dolor crònic pediàtric és un problema molt important. Malgrat que la informació disponible és molt menor que en 
adults, els informes publicats no deixen lloc a cap mena de dubte. Per una banda els treballs epidemiològics realitzats 
en la població general mostren que els problemes de dolor crònic són habituals entre la població infantil i adolescent, 
mentre que, per una altra, els estudis fets amb població clínica apunten que el dolor crònic pediàtric és causa important 
de desajust social i un dels problemes que més perjudiquen la qualitat de vida dels nens, i dels seus familiars, a tots els 
nivells. 
L’objectiu fonamental d’aquest treball era avançar en el coneixement dels factors psicosocials relacionats amb 
l’experiència del dolor crònic, de manera que a llarg termini aquesta informació ens permetés plantejar i contrastar 
programes de prevenció secundària pel dolor i la discapacitat crònics.   
Han participat un total de 92 joves amb edats compreses entre els 14 i 16 anys (79% de resposta positiva), dels quals el 
64.2% eren noies. Majoritàriament experimentaven problemes de dolor abdominal. 
Els resultats han mostrat que, en efecte, els adolescents amb dolor crònic (dolor igual o superior a tres mesos) tenen 
una pitjor qualitat de vida que els nois d’edat semblant però sense problemes crònics de dolor. Específicament, 
destaquen d’entre els factors estudiats: els pensaments catastròfics, l’estat afectiu, i certes actituds i alguns tipus 
d’estratègies d’afrontament dels nens. Les reaccions dels pares davant la conducta de dolor dels seus fills també 
resulta ser un factor de risc que cal considerar: les conductes dels pares tendents a minimitzar el problema estaven 
relacionades significativament amb el dolor i la discapacitat dels seus fills/es.      

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Pediatric chronic pain is a major problem. Although the available information is much smaller than in adults, 
published reports leave no room for doubt. On the one hand, epidemiological studies conducted in the general 
population show that chronic pain problems are common among children and adolescents, while on the other, 
the studies conducted with clinical populations indicate that chronic pain is an important source for social 
problems, one that interferes with the quality of life of children and their families, at all levels. 
The main objective of this study was to advance our knowledge of the psychosocial factors that are related to 
the experience of chronic pain, so that in the long term this information would allow us to develop and 
implement secondary prevention programs for chronic pain and disability. 
Participants were a sample of 92 adolescents aged between 14 and 16 years (79% positive response of those 
invited to participate in the study), of which 64.2% were girls. Mostly, participants experienced abdominal pain 
problems. 
The results showed that adolescents with chronic pain (pain duration greater than or equal to three months) 
have a worse quality of life than their similar counterparts but without chronic pain. Specifically, and among the 
factors studied: catastrophic thoughts, negative affective state, specific certain attitudes towards pain and 
certain types of coping strategies of children were significantly related to chronic pain and disability. The 
reactions of parents to their children's pain behavior were also of consideration, specifically: parents seeking to 
minimize the problem (of pain) was related both to pain and disability of their children.      



 
 

 

 
 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 
 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 
 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 

 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 
 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 
5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 
Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 
 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 
 
 

 
Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 

 manera clara i directa.  
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1. INTRODUCCIÓ 

El dolor crònic pediàtric és un problema molt important. Malgrat que la 
informació disponible és molt menor que en adults (veure Crombie i Davis, 1999), 
els informes publicats no deixen lloc a cap mena de dubte. Per una banda els 
treballs epidemiològics realitzats en la població general mostren que els problemes 
de dolor crònic són habituals entre la població infantil i adolescent (p.ex., Bandell-
Hoekstra et al., 2001; Bejia et al., 2005, Laurell et al., 2005, Ramchandani et al., 
2005, Roth-Isigkeit et al., 2004), mentre que, per una altra, els estudis fets amb 
població clínica apunten que el dolor crònic pediàtric és causa important de 
desajust social i un dels problemes que més perjudiquen la qualitat de vida dels 
nens, i dels seus familiars, a tots els nivells (Finley et al., 2005, Palermo, 2000). 
Més específicament, i resumint molt el que s’ha publicat, es pot assenyalar que el 
dolor crònic afecta aproximadament a un terç de la població infantil, que el dolor 
musculoesquelètic és el més habitual, i que per localitzacions els dolors més 
importants són: el mal de cap, el dolor en les extremitats inferiors i l’abdomen 
(Huguet i Miró, 2008; Jones i Macfarlane, 2005, Perquin et al, 2000, Roth-Isigkeit 
et al., 2005). En general, els informes publicats assenyalen que els nens amb 
dolor crònic pateixen sovint un mal ajust social: falten freqüentment a l’escola, 
deixen de participar o redueixen el temps dedicat a les activitats socials i de 
socialització, tenen una xarxa social més pobre, i amb freqüència manifesten 
simptomatologia depressiva i ansiosa com a resposta al dolor incontrolable 
(Eccleston et al., 2007, Meltzer et al., 2005, Roth-Isigkeit et al., 2005). Tot això 
suposa una “carrega” tremenda pels pares i/o cuidadors, provoca símptomes de 
malestar psicològic (estrès, ansietat, depressió) sembla que com a conseqüència 
de la falta de control i competència per ajudar als seus fills (Krish i Geist, 2005; 
Smart i Cottrell, 2005), i el que és més rellevant encara és que el malestar 
d’aquests pares sembla estar relacionat amb el nivell de discapacitat que mostren 
els seus fills (Eccleston et al., 2004). L’impacte econòmic d’aquest problema és un 
altre factor que cal no oblidar. Així, per exemple, un estudi recent de Sleed et al 
(2005) mostrava que el cost mig per adolescent amb dolor crònic és 
aproximadament de ₤8000 (uns 10000€) anuals, aquesta xifra inclou tant 
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despeses directes com indirectes. Tal i com assenyalen Connelly i Schanberg 
(2006): "aquest estudi és una demostració dramàtica de l’abast del problema del 
dolor crònic en els nens i de la desesperada necessitat de tractaments eficaços." 
(p. 497). 

De tota manera, és veritat que tots els nens amb dolor crònic no manifesten els 
mateixos problemes. De fet hi ha diferències, en alguns casos considerables, 
respecte de les problemàtiques associades al dolor crònic; així, mentre alguns 
nens mostren un ajust social molt dolent, altres mantenen uns nivells d’ajust 
relativament acceptable. Malauradament no disposem d’estudis que evidenciïn de 
forma clara i unívoca aquest fet, ni que identifiquin els motius de les diferències. 
Fins ara, els treballs publicats s’han centrat en un determinat tipus de nens amb 
problemes de dolor crònic, són grups molt homogenis que no tenen en compte tot 
el col·lectiu de nens amb dolor crònic (p.ex., es centren únicament en nens de la 
població clínica que són un petit grup, de característiques molt definides i 
especials, altament seleccionat de la població total de nens amb dolor crònic; en 
absolut representatiu de tots els que n’estan afectats).  

Els escassos estudis disponibles senyalen que les diferències observades en 
els nivells de funcionament en nens amb problemes de dolor crònic resulten de la 
interacció de factors físics, psicològics i socials (per un resum i comentaris 
d’interès veure Miró et al., 2007). No obstant, encara estem lluny de poder donar 
una resposta definitiva sobre quins són els possibles factors i mecanismes 
responsables de les diferències. La severitat del dolor, no obstant, s’ha apuntat 
com un dels factors que incideixen en l’ajust social dels nens i dels seus cuidadors 
(Gauntlett-Gilbert i Eccleston, 2007, Kashikar-Zuck et al., 2001, Logan et al., 2006, 
Lynch et al., 2006, Merlijn et al., 2006). Recentment, i en aquesta línia d’estudi, 
Huguet i Miró (2008), han presentat un sistema que permet identificar i classificar 
els graus de severitat del dolor crònic en els nens de forma fiable i vàlida. Gràcies 
al procediment ideat es pot avançar de forma eficaç en l’estudi dels efectes de la 
severitat del dolor en la qualitat de vida dels nens i en el seu ajust social. El treball 
d’Huguet i Miró (2008) apunta una dada positiva i és que, encara que els 
problemes de dolor crònic són freqüents entre la població escolar catalana, 
solament una petita proporció d’ells (5%) pateixen problemes moderats i/o severs. 
En definitiva, calen estudis que ens permetin valorar l’impacte d’aquest factor (això 
és, la severitat del dolor crònic) sobre l’ajust social del nen i dels seus cuidadors 
considerant tot el continu, això és, el gradient de severitat que ens trobem tant a la 
població general com a la clínica.  

Com hem mencionat, l’impacte del dolor crònic supera els límits individuals 
dels nens que el pateixen en primera persona, els seus efectes es deixen sentir, i 
en casos molt considerablement, en la vida de les persones que tenen cura d’ells i 
a la societat en general. No obstant, tot i ser aquesta una àrea de gran interès, per 
les enormes implicacions que té en la millora del control del dolor pediàtric i el 
foment de la cura personal, desconeixem encara quina és la magnitud real del 
problema. Disposar d’aquest tipus d’informació és essencial. Si coneixem el grau 
d’ajust i funcionament d’aquests joves (i el dels seus cuidadors), així com els 
factors que poden estar-hi relacionats, estarem en disposició d’elaborar 
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estratègies d’intervenció efectives per a pal·liar alguns dels efectes del dolor 
crònic. El projecte que presentem a la seva consideració pretén avançar en 
aquesta àrea. Específicament, es tracta, per una banda, d’avaluar l’impacte del 
dolor crònic en la vida dels nens, i comparar-la amb la de nens sense dolor crònic 
(controls). I per una altra banda, estudiar les diferències d’ajust en funció del grau 
de severitat del problema de dolor. Ens centrarem exclusivament en els 
adolescents, doncs és en aquesta etapa quan els aspectes socials juguen un rol 
especialment important en el desenvolupament. Per altra banda, la informació 
disponible assenyala que la prevalença de dolor crònic és més elevada en 
aquestes edats (Huguet i Miró, 2008; Jones i Macfarlane, 2005; Perquin et al, 
2000; Roth-Isigkeit et al., 2005), i que un mal control del dolor en aquesta etapa és 
un factor de risc de patir dolor crònic i discapacitat en l’edat adulta (veure, per 
exemple, Guidetti i Galli, 1998; Fearon i Hotopf, 2001). 
 

2. METODOLOGIA 

L’objectiu general d’aquest treball que es presenta aquí és contribuir a entendre 
les influències d’alguns factors de tipus psicosocial sobre l’experiència de dolor 
crònic i la qualitat de vida entre joves d’entre 14 i 16 anys que acudeixen als 
serveis sanitaris en buscada d’ajuda pels seus problemes de dolor crònic.  

Aquest treball que es presenta aquí forma part d’un projecte més ambiciós que té 
per objectiu general formular models explicatius que serveixin de guia per al 
desenvolupament d’estratègies d’intervenció i prevenció efectives (tant en la 
població general com en la població clínica). 

 

Els objectius específics d’aquesta proposta de recerca que es presenta aquí és: 

Investigar específicament la relació de determinats factors del nen i dels pares 
sobre la severitat del dolor crònic i el nivell de funcionament general del nen. Per 
tant, els factors que s’estudiaran es centraran en el nen i la diada pares-nen com a 
unitats d’anàlisi. En concret, es vol donar resposta als següents interrogants:  

1) L’estat d’ànim, i els pensaments i les estratègies d’afrontament dels nens 
davant de les seves experiències de dolor estan relacionats amb la severitat 
dels problemes de dolor i el nivell de funcionament general dels nens? 

2) Les reaccions dels pares davant del dolor dels nens influeixen?  
3) Les característiques socio-demogràfiques (edat i sexe) tenen alguna 

influència? 

 

Les hipòtesis són les següents: 

1. El què pensa, sent i fa el nen quan té dolor tindrà implicacions . Més 
específicament, les reaccions catastròfiques davant els episodis de dolor, i 
la incapacitació per a fer ús d'estratègies d'afrontament efectives per a 
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combatre el dolor pot estar relacionat amb nivells de severitat de dolor més 
alts i nivells de funcionament més baixos. Aquesta relació és d’esperar 
partint de la perspectiva cognitiu-conductual. 

2. La resposta dels pares davant del dolor dels nens afectarà al curs del dolor 
del nen. Segons la teoria del condicionament operant que explica el 
comportament humà, és d’esperar que la conducta de dolor dels nens 
augmenti quan els pares ofereixen reforçaments quan el nen experimenta 
dolor. 

 

Mètode 
 
Participants 

Tots els nous pacients d’entre 14 i 16 anys que van acudir a diferents 
serveis de diversos centres hospitalaris del Camp de Tarragona per problemes de 
dolor crònic des de gener de 2011 fins a desembre de 2012 van ser convidats a 
participar en aquest estudi, així com es va fer també amb els que anaven al servei 
de dolor crònic de la Universitat de Bath. Els pacients elegibles per participar en 
aquest estudi eren definits pels següents criteris. Els criteris d’inclusió eren: (1) 
tenir entre 14 i 16 anys d’edat, i (2) patir problemes de dolor crònic (entenent per 
dolor crònic aquella queixa de dolor que apareix com a mínim durant un període 
mínim de 3 mesos). Els Criteris d’exclusió eren: (1) patir qualsevol tipus de 
discapacitat cognitiva o un trastorn psiquiàtric important (com esquizofrènia, 
trastorn bipolar, depressió major), (2) patir un tumor maligne, i (3) no entendre 
l’idioma (català o castellà, o anglès, segons correspongués). 
 
Procediment 
 En un primer moment, i pel que fa al procediment a Catalunya, 
l’investigador requeria de l’ajuda dels professionals sanitaris dels diferents serveis i 
centres hospitalaris per identificar pacients considerats possibles 
candidats/elegibles per a participar en l’estudi. Per a això, l’investigador contactava 
periòdicament amb els especialistes per a la tria d’aquests pacients considerats 
elegibles. El professional sanitari el mateix dia de la visita convidava a participar a 
l’estudi a tots els pacients que complien el criteris d’inclusió/exclusió. Si volien 
participar, aleshores se’ls citava per a que tornessin a consulta un segon dia; en 
horari de tarda per tal de preservar sempre la tasca assistencial dels professionals 
sanitaris i interferint el menys possible a les rutines hospitalàries. En aquesta 
segona cita es presentava més detalladament l’estudi al pacient i als seus pares (o 
representats legals), i se’ls demanava a ambdós (pacient i pares) el consentiment 
exprés signat per a participar en l’estudi. Si donaven el seu consentiment, 
s’entrevistava al pacient. L’entrevista amb el pacient durava aproximadament 50 
minuts. Simultàniament, al cuidador principal del pacient se li demanava que 
completés la informació a partir de l’autoadministració d’uns qüestionaris. A 
Anglaterra el procediment era més directe, simplement es demanava la 
participació en el moment d’arribar al centre, al ser derivats, pels professionals 
d’atenció primària. 
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Mesures 
 

1.1. Variables de tipus descriptiu 
 

A) Característiques socio-demogràfiques del pacient i dels pares: sexe del jove, 
data de naixement del jove, ètnia/cultura del jove, membres que conviuen a casa, 
estat civil dels pares, professió dels pares, i tipus de relació entre el cuidador 
principal que contestarà el qüestionaris autoinformats i el pacient. 

 
B) Queixes de dolor crònic del pacient: 

Presència i naturalesa dels problemes de dolor: per avaluar la presència de 
dolor crònic se li preguntava al jove sobre la durada de les queixes de dolor (des 
de quan estan presents). Seguint els criteris establerts per la International 
Association for the Study of Pain es considera dolor crònic si el dolor ha persistit 
durant 3 mesos o més (Merskey i Bodguk, 1994). També s’avaluava el curs del 
problema de dolor: si el dolor era continuo o recurrent i en cas de que el dolor fos 
recurrent es preguntava sobre la recurrència dels episodis dels episodis a partir 
d’una escala categòrica. 

Localització del dolor: la localització del problema o problemes de dolor 
s’avaluava preguntant al jove si havia tingut dolor en cadascuna de les zones que 
assenyala la International Association for the Study of Pain (Merskey and Bogduk, 
1994). A la vegada, i en base al treball de Mikkelson et al. (1997), se li demanava 
que marqués en un dibuix de la figura humana les zones en les que ha tingut dolor 
(Goodman et al. 1997). La finalitat era evitar les confusions. 

Intensitat de dolor: s’avaluava amb la Faces Pain Scale- Revised (FPS-R, 
Hicks et al., 2001). Aquesta és una escala formada per sis cares que representen 
diferents nivells d’intensitat de dolor. La tasca que se li demanava al jove era que 
seleccionés la cara que millor representés el seu dolor. Més específicament, se li 
preguntava sobre la intensitat actual, màxima i la intensitat més usual de les seves 
queixes de dolor en els darrers 3 mesos. La Faces Pain Scale-Revised és la 
mesura més aconsellada per avaluar la intensitat de dolor (Stinson et al., 2006) en 
població infantil. S’utilitzarà la versió catalana de Miró i Huguet (2004) que ha 
demostrat tenir bones propietats psicomètriques.  

 
C) Estat de salut i funcionament actual del pacient:  

S’utilitzava el Functional Disability Inventory (FDI, Walker i Greene, 1991) 
per avaluar el nivell de discapacitat associada als episodis de dolor en els darrers 
últims dies. Més concretament, aquesta escala avalua en quina mesura el dolor 
interfereix a les activitats quotidianes del jove. Aquesta és una de les mesures més 
utilitzades per avaluar l’impacte del dolor crònic en nens i adolescents (Eccleston 
et al., 2006). 

Per altra banda, el Paediatric Quality of Life InventoryTM Version 4.0, 
(PedsQL, Varni et al., 2001) s’utilitzava per avaluar la qualitat de vida jove. 
Aquesta és una escala que ha mostrat ser fiable i vàlida en nens tant de població 
general com de població clínica amb problemes de dolor crònic i ha estat adaptada 
a la població de parla catalana (Connelly i Rapoff, 2006, Huguet i Miró, 2008). Més 
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específicament, aquest instrument permet conèixer quin és el funcionament físic i 
psicosocial (social, emocional i escolar) del jove en el darrer mes. 

Dels pares també se’ls demanava informació sobre l’estat de salut del seu 
fill. Més concretament, se’ls preguntava sobre qualsevol diagnòstic mèdic actual 
(relacionat o no amb la simptomatologia del dolor) i el número de dies faltats a 
l’escola en els darrers 3 mesos per no trobar-se bé. 

 
1.2. Variables a relacionar amb el nivell de funcionalitat dels joves  

Més enllà de les variables descriptives que acabem de citar més amunt 
se’ls demanava tant al pacient com als seus pares informació addicional. Més 
concretament, els instruments que s’utilitzaven per avaluar aquestes altres 
variables eren els següents: 

 
1.2.1. Instruments que s’administraven als nens: 
Pain Coping Questionnaire (PCQ, Reid et al., 1998): Qüestionari per avaluar les 
estratègies de dolor del nen davant. El PCQ té 35 ítems que mesuren set 
estratègies d’afrontament que el nen pot utilitzar per al del dolor. Aquestes 
estratègies inclouen: aproximació (cerca d’informació i resolució de problemes, 
cerca de suport social, autoinstruccions positives), estratègies d’evitació centrades 
en el problema (distracció conductual i cognitiva) i estratègies d’evitació centrades 
en l’emoció (externalització i catastrofisme / interiorització). El nen puntua en una 
escala tipus Likert de 5 punts (1=mai, 5=molt sovint), segons l’ús que fa de 
l’estratègia d’afrontament que es descriu en l’ítem corresponent. La puntuació de 
cada escala del PCQ es calcula sumant la puntuació de cada ítems individual i 
dividint pel nombre total d’ítems d’aquella escala. Reid et al. (1998) van demostrar 
la seva  validesa i fiabilitat del PCQ en alumnes sans. La versió catalana ha 
mostrar també tenir bones propietats psicomètriques en alumnes escolars 
catalanoparlants (veure Huguet et al., en premsa). 

Positive and Negative Affective Schedule- versió nens (PANAS, Sandin et al., 
1996): S’utilitza per avaluar l’estat emocional del nen en les darreres setmanes. 
Aquesta és una mesura estandarditzada que consisteix en 20 adjectius, 10 
avaluen l’afecte positiu i 10 el negatiu. Els adjectius descriuen sentiments i 
emocions. Es pregunta al nen en quina mesura ha experimentat cadascun dels 
adjectius en les darrers últimes setmanes.  

 
Pain Catastrophizing Scale – versió nens (PCS-C, Crombez et al., 2003): És un 
instrument de 13 ítem que avalua el pensament catastrofista del nen en relació a 
la seva experiència de dolor. El nen puntua el grau en que ell té aquells 
pensaments catastrofistes en una escala Likert de 5 punts (0= gens; 5= molt). 
Quant més alta és la puntuació del PCS-C més pensaments catastrofistes té el 
nen. El qüestionari té una fiabilitat acceptable tant en mostra pediàtrica 
comunitària com clínica. 

 
1.2.2. Instruments que s’administraven al cuidador (persona que acompanyava el 
nen a la consulta): 
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Inventari de respostes davant de l’experiència de dolor del nen i adolescent 
(Huguet et al., 2008): És un qüestionari per a pares que ens permet obtenir 
informació de les reaccions que ells tenen davant de les conductes de dolor dels 
seus fills. És una mesura d’autoinforme que consta de tres escales: 1) resposta 
sol·licita dels pares davant la conducta de dolor del nen, 2) respostes de càstig 
davant de les conductes de dolor del nen, i 3) promoció per part dels pares de 
bons comportaments i estratègies d’afrontament. Es sol·licita als pares que 
informin com de sovint realitzen les conductes descrites en els ítems quan el seu 
fill té dolor. El sistema de resposta és de tipus Likert (0= mai, 1=quasi mai, 2= a 
vegades, 3= sovint, 4= sempre). Aquest instrument s’ha mostrat fiable i vàlid en 
pares de nens catalans (Huguet el al., 2008). 
 
Pla d’anàlisi 

Primer es realitzarà un anàlisi de tipus descriptiu. Després, per tal 
d’identificar la relació entre els possibles predictors avaluats en aquest primer 
contacte amb el pacient amb les característiques del dolor i el seu nivell de 
funcionament del nen es realitzaran anàlisis de tipus exploratori, més 
concretament correlacions i anàlisis de regressió utilitzant el programa estadístic 
SPSS. S’analitzaran les relacions individuals entre els possibles factors predictors i 
variables resultat: intensitat de dolor, qualitat de vida i discapacitat funcional a 
partir de d’anàlisis bivariats, més concretament s’aplicaran correlacions (quan les 
variables siguin continues) i proves estadístiques t-student (quan una de les dues 
variables siguins dicotòmiques). I, una vegada identificats els factors que estan 
relacionats es realitzarà un anàlisi de regressió lineal multivariat per a cadascuna 
de les variables resultat utilitzant el mètode stepwise per identificar aquells factors 
independentment relacionats amb les variables resultats. Els factors que 
s’entraran en els anàlisis de regressió s’entraran per blocs per controlar l’efecte de 
les variables. Està previst en un primer moment entrar les variables 
sociodemogràfiques relacionades i després les variables psicològiques. En els 
anàlisis de regressió en que com a variable resultat s’introdueixi el nivell de 
qualitat de vida i discapacitat funcional està previst també entrar les variables 
relacionades amb la severitat de dolor abans d’entrar les variables psicològiques, 
sempre i quan els anàlisi bivariats demostrin que la severitat del dolor està 
relacionat amb el nivell de qualitat de vida i el nivell de discapacitat funcional. 
 

Funció general dels membres de l’equip 

 Jordi Miró: coordinador general del projecte, direcció de la part catalana, 
col·laboració en (algunes, poques) entrevistes clíniques  

 Elena Castarlenas: entrevistes clíniques personals (coordinació amb serveis 
i realització d’entrevistes) 

 Maria del Carme Nolla: derivació de casos, coordinació clínica mèdica a 
Catalunya 

 Christopher Eccleston: coordinació a la part anglesa 
 Marina Perelló: NO ha col·laborat 
 Núria Serrallonga: NO ha col·laborat 
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 Es van incorporar tres col·laboradores en el grup a Catalunya sense càrrec 
per al projecte (membres del grup ALGOS: Elisabeth Sánchez, Ester Solé i 
Rocío de la Vega), així com dues becàries de col·laboració amb càrrec al 
projecte (Alba Suñé i Verònica Torres), i  això per poder fer front a les 
necessitats i càrrega de treball;  

3. RESULTATS 
 

Participants 

Es va convidar a participar a 116 nens i als seus pares, 92 d’aquests (79%) 
van donar el seu consentiment per participar. Igualment, es va recollir informació 
d’un grup control, en el que els participants van ser igualats per edat i sexe. La 
persona que acompanyava al nen i que participa en l’estudi aportant informació 
addicional és la mare del nen en 92.4% dels casos (n=85), el pare en 1.1% dels 
casos (n=1), ambdós: pare i mare en 5.7% dels casos (n=5) i altres persones en 
5.4% dels casos (n=1). 

La configuració dels grups (clínic vs. control) no presenta diferències en 
quant a edat (p=0.73) o sexe (p=0.22). En el grup control, la mitja era 15.33 
(Sd=2.21) –la informació relacionada amb el grup clínic apareix a la Taula 1-. 

 

Taula 1. Dades descriptives del grup clínic 

 Rang  

Dades socio-demogràfiques   

Edat mitja (Sd) 14-16 14.45 (2.02) 

Sexe n (%)   

 Masculí -- 33 (35.8%) 

 Femení -- 59 (64.2%) 

Estat civil pares n (%) --  

 Casats o ajuntats -- 72 (78.2%) 

 Separats -- 17 (18.8 %) 

 Viuda -- 3 (3%) 

Característiques del dolor   

Durada (mesos), mitja (Sd) a  43.45 (39.2%) 

 3 mesos – 6 mesos -- 8 (9.3%) 

 6 mesos – 12 mesos -- 16 (18.6%) 
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 1 any – 3 anys -- 26 (30.2%) 

 3 anys – 5 anys -- 17 (19.7%) 

 > 5 anys -- 19 (22.1%) 

Intensitat màxima mitja (Sd) 0-10 7.98 (1.90) 

Intensitat usual mitja (Sd) 0-10 4.48 (1.95) 

Possibles factors de risc   

Estat afectiub   

 Afecte positiu 0-50 32.28 (7.98) 

 Afecte negatiu 0-50 18.79 (5.94) 

Estrategies d’afrontament davant del dolor   

 Cerca d’informació i resolució de 
problemesc 

1-5 3.06 (0.76) 

 Cerca de suport socialc 1-5 3.06 (1.03) 

 Autoverbalitzacions postivesc 1-5 3.01 (0.99) 

 Distracció conductualc 1-5 3.44 (1.24) 

 Distracció cognitivac 1-5 3.01 (1.00) 

 Externalitzaciód 1-5 1.82 (0.71) 

 Catrastrofismec 1-5 2.59 (0.81) 

Pensaments catastròfics relacionats amb 
l’experiència de dolore 

0-52 22.79 (10.18) 

Resposta dels pares davant l’experiència de 
dolor 

  

 Respostes sol.licitesd 0-4 2.18 (0.80) 

 Respostes de càstigc 0-4 0.80 (0.60) 

 Promoció de conductes  alternatives al 
dolor i afrontamente 

0-4 2.57 (0.81) 

 

 

 

a Hi ha 1 cas amb com a mínim un valor perdut –aquells casos que hi ha un valor perdut no 

s’obté la puntuació total, és a dir, el valor perdut no és substituït per cap valor‐ 

b Hi ha 2 casos amb com a mim un valor perdut 

c Hi ha 10 casos amb com a mínim un valor perdut 



10 
 

Descripció de l’estat de salut general dels nens participants 
Entre els diagnòstics mèdics més prevalents trobem les al·lèrgies (21.9% 

dels casos, n=19), l’asma (9.2% dels casos, n=8), la intolerància a la fructosa  
(9.2% dels casos, n=8), la intolerància a la lactosa (8% dels casos, n=7), i la 
migranya (6.9% dels casos, n=6). El nivell mig de qualitat de vida segons els 
informes proporcionats pels mateixos nens és de 71.83 (Sd=18.00; rang 
PedsQL=0-100) i el nivell de discapacitat funcional del que informen aquests nens 
és de 9.22 (Sd=9.63, rang FDI= 0-60). També, com a un altre indicador de l’estat 
de salut dir que aquests nens van faltar una mitjà de 3.31 dies a l’escola en el 
darrer mes per no trobar-se bé (Sd=4.93). 

 

Descripció de les característiques dels problemes de dolor 

La queixa de dolor més molesta més habitual dels nens és el mal de panxa 
(67.7% dels casos), seguit del mal de cap i el dolor a les extremitats inferiors amb 
10.8% dels casos per a cadascuna d’aquestes queixes. La durada mitja dels 
problemes de dolor és de 3.6 anys. En la majoria dels casos aquest problema de 
dolor és recurrent (86% dels casos, n=74) i experimenten episodis de dolor més 
d’una vegada a la setmana. La majoria de nens (74.7% dels casos, n=65) han 
pres medicació per alleugerir el seu dolor en els darrers tres mesos. La intensitat 
màxima de dolor que han experimentat en els darrers tres mesos és alta (7.98/10).  

 

Estudi de possibles indicadors de risc 

Descripció dels possibles indicadors de risc 

S’analitzen com a possibles indicadors de risc factors tant dels nens com 
dels pares (veure Taula 2).  Breument, a nivell descriptiu podem dir que els estats 
afectius positius dels nens participants son més intensos que els estats afectius 
negatius. Pel que fa a variables psicològiques del nen relacionades directament 
amb l’experiència de dolor del nen, podem dir que les estratègies d’afrontament 
que més freqüentment els nens utilitzen davant un episodi de dolor son les 
estratègies distractives, sobretot de tipus conductual, seguit d’estratègies 
orientades a afrontar el problema per mitjà de la cerca d’informació i resolució de 
problemes, la cerca de suport social i l’ús també d’autoverbalitzacions positives. 
Les reaccions catastròfiques davant l’experiència de dolor, malgrat no ser l’estil 
d’afrontament més habitual sí que es donen a vegades. Per altra banda, informes 
procedent dels pares ens indiquen que la resposta mes típica per part dels pares 
quan el fill/a es queixa de dolor és la promoció en el nen de conductes alternatives 
que afavoreixen la seva salut (p. ex., intenten distreure el nen, l’animen, 
l’aconsellen que es relaxi i respiri bé, etc.), però també és freqüent que en aquests 
moments ofereixen als seus fills respostes sol·lícites (p. ex. es queden a casa amb 
ell per cuidar-lo, procuren que el seu entorn més immediat sigui el més confortable 
possible, etc.). Menys típic és entre els pares és realitzar conductes de càstig quan 
aquests es queixen (p. ex., no creure’l, dir-li que està exagerant, etc.). 
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Associacions entre els possibles factors de risc i severitat dels problemes de dolor 
en la infància 

La Taula 2 presenta els resultats dels anàlisis bivariats. L’únic paràmetre 
que està relacionat amb la intensitat del dolor és els pensaments catastròfics del 
nen: aquells nens que reaccionen de manera més catastròfica davant el dolor són 
aquells que informen d’intensitats de dolor més elevades. Els paràmetres que 
estan relacionats amb el nivell de discapacitat funcional del nen són: l’edat, l’estat 
afectiu del nen, la cerca d’informació i resolució de problemes, l’externalització, els 
pensaments catastròfics davant l’experiència de dolor, i les respostes sol·licites 
dels pares. Més concretament, els nivells de discapacitat més elevats s’observen 
en els nens de més edat, que tenen intensitats més elevades d’estats afectius 
negatius i intensitats més baixes d’estats afectius positius, que com a estratègies 
d’afrontament utilitzen la tècnica de cerca d’informació i resolució de problemes, 
que són incapaços de controlar els estats emocionals associats a l’experiència de 
dolor (és el que es coneix com externalització), que tendeixen a mostrar reaccions 
catastròfiques davant del dolor, i reben respostes sol·licites dels seus pares quan 
tenen dolor. 
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Taula 2. Relacions entre possibles factors de risc i intensitat del dolor, discapacitat funcional i qualitat de vida 

Possibles factors de risc 
Intensitat màxima 
de dolor (FPS-R) 

Nivell de 
discapacitat (FDI) 

Nivell de qualitat 
de vida (PedsQL) 

 r t r t r t 

Característiques individuals del nen       

Característiques socio-demogràfiques       

 Edat 
0.157  0.250*  

-
0.288*

* 
 

 Sexe  -0.244  -0.534  0.385 

Nivell de severitat del dolor       

 Intensitat màxima -- -- 0.076  -0.090  

 Factors de tipus psicològic   -- --   

 Estat afectiu       

  Estat afectiu positiu 0.119  -0.290**  0.202  

  Estat afectiu negatiu 
0.110  0.511**  

-
0.064*

* 
 

 Estratègies d’afrontament davant el dolor       

  Buscada d’informació i resolució de 
problemes 

0.057  0.227*  -0.201  

  Buscada de suport social -0.043  0.021  -0.103  

  Autoverbalitzacions positives 0.079  -0.052  -0.066  

  Distracció conductual -0.203  -0.130  0.104  

  Distracció cognitiva -0.104  -0.207  0.125  

  Externalització 
0.152  0.290*  

-
0.252* 

 

  Catrastrofisme 
0.223  0.411**  

-
0.275* 

 

 Pensaments catastròfics davant 
l’experiència de dolor 0.298*  0.461**  

-
0.329*

* 
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Els resultats de les anàlisi de regressió multivariat mostren que tenir 
pensaments catastròfics davant episodis de dolor és un factor de risc de patir 
episodis de dolor més intensos (veure Taula 3), tenir un estats d’ànim negatiu i 
reaccionar de manera catastròfica als episodis de dolor és un factor de risc de 
patir més discapacitat funcionar (veure Taula 4) i tenir un estat d’ànim negatiu és 
un factor de risc de tenir nivells de qualitat de via més baixos (veure Taula 5). 

Característiques dels pares       

 Respostes dels pares davant l’experiència de 
dolor del nen 

      

  Respostes sol·licites 0.036  0.253*  -0.073  

  Respostes de càstig 0158  0.004  -0.037  

  Promoció de conductes  
alternatives al dolor i afrontament 

0.106  0.121  -0.069  
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Taula 3. Factors predictors de la intensitat màxima de dolor 

 

Taula 4. Factors predictors del nivell de discapacitat funcional 

Taula 5. Predictors del nivell de qualitat de vida 

 

  Bloc  Factors predictors  R2  Adj. R2  ∆R2  ∆F  β 

               

  1  Pensaments catastròfics  0.089  0.077  0.089  7.303**  0.055** 

               

N= 77; **p<0.01,  

  Bloc  Factors predictors  R2  Adj. R2  ∆R2  ∆F  β 

               

  2  Estat afectiu negatiu  0.293  0.283  0.293  30.2555***  0.697** 

    Pensaments catastrofics  0.335  0.317  0.042  4.574*  0.219 

               

N= 75;  *p<0.05, **p<0.01, ***p,0.001.  

 

  Bloc  Factors predictors  R2  Adj. R2  ∆R2  ∆F  β 

               

  1  Edat  0.073  0.061  0.073  5.867*  ‐1.609* 

               

  2  Estat afectiu negatiu  0.389  0.373  0.316  37.761***  ‐1.685*** 

               

N= 76;  *p<0.05, **p<0.01, ***p,0.001.  
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4. CONCLUSIONS 

El problema de dolor més típic en la mostra estudiada són els mals de 
panxa. En termes generals es tracten de problemes de salut importants doncs la 
intensitat d’aquests problemes, com la durada i la freqüència dels episodis 
acostuma a ser alta. Més encara, la qualitat de vida d’aquests nois, comparada 
amb la dels participants en el grup control és significativament molt menor. El grup 
clínic presenta nivells de qualitat de vida força baixos, nivells de discapacitat 
funcional elevats, estat d’ànim baix, i informa faltar més sovint a l’escola que la 
resta d’iguals procedents de la població general. 

La distracció és la tècnica més utilitzada pels nens per a fer front al dolor, 
però no l’única, entre els participants també és habitual intentar solucionar el 
problema mitjançant accions directes com pot ser buscar informació rellevant. Per 
altra banda, de forma majoritària, els pares realitzen conductes amb les que 
intenten minimitzar el problema oferint alternatives al seu fill/a tot buscant el seu 
benestar. 

 Els pensaments catastròfics dels nens són l’únic dels factors estudiats que 
demostren tenir una certa capacitat predictiva de la intensitat del dolor. És a dir, 
aquells que reaccionen de manera mes catastròfica davant el dolor també són els 
que informen d’intensitats de dolor més elevades. Pel que fa a la discapacitat 
funcional, a més dels pensament catastròfics, també l’estat afectiu negatiu del nen 
és important. I pel que fa al nivell de qualitat de vida doncs també l’estat afectiu 
negatiu i l’edat juguen un paper important –són clars factors de risc. Aquests 
factors de risc de tipus psicològic identificats són rellevants sobretot si tenim en 
compte que precisament els nens de la població clínica tendeixen a tenir més 
freqüentment pensaments catastròfics del tipus ‘quan tinc dolor no puc fer res per 
alleugerir el dolor que sento’, o ‘el dolor significa que alguna cosa dolenta m’està 
passant’ o ‘el dolor mai desapareixerà’ i estats d’ànim més negatiu (p. ex., estats 
de tristesa, d’enuig, de por) que la resta de companys procedents de la població 
general. Més enllà d’aquests factors, altres com: l’estat afectiu positiu i certes 
estratègies d’afrontament del nen (concretament: buscar informació i realitzar 
conductes externalitzadores, com poden ser: cridar, plorar quan es té dolor), així 
com les respostes sol·lícites dels pares també estan relacionats amb la severitat 
del dolor i el nivell de funcionament general del nen. De manera que de manera 
general, podríem apuntar també que els nens amb unes intensitats baixes d’estats 
afectius positius, i que com a recurs d’afrontament cerquen informació per a 
resoldre el problema, que són incapaços de controlar els estats emocionals 
associats a l’experiència de dolor i per tant criden o ploren per exemple quan 
tenen dolor (és el què s’entén per externalització) i que reben respostes sol·lícites 
dels seus pares quan tenen dolor pateixen problemes de dolor més severs i tenen 
nivells de funcionament més baixos. 

Aquests resultats si es confirmen en properes investigacions de naturalesa 
longitudinal ens ajudaran a dissenyar programes de tractament, tant de caire 
preventiu com pal·liatiu, més adequats a les característiques dels joves que 
pateixen dolor crònic. De fet, aquest estudi servirà com hem dit anteriorment per 
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assolir un objectiu més ambiciós. Aquest estudi presentat en aquesta memòria ha 
servit de base per començar a treballar en població clínica. En aquest estudi 
presentat aquí s’han implicat 30 clínics que treballen en diferents serveis i centres 
hospitalaris. És la intenció nostra i la dels clínics continuar treballant plegats per 
reclutar més mostra de la població clínica i per poder seguir aquests i nous 
pacients al llarg del temps, per conèixer el curs d’aquests problemes amb el pas 
temps i per averiguar el rol que juguen factors, sobretot els factors de tipus 
psicosocial, en el curs d’aquests problemes i en el funcionament general que 
mostren els nens. Aquests resultats procedents de la població clínica seran 
complementats amb dades extretes de la població general, dades més 
concretament obtingudes a partir d’un estudi epidemiològic longitudinal que s’ha 
realitzat en els anys anteriors; i és que com hem també dit anteriorment, és 
important alhora d’entendre els factors implicats en el desenvolupament i el curs 
dels problemes de dolor crònic tenir en compte tot el ventall de possibilitats (els 
casos de dolor crònic més lleu, que provenen de la població general, però també 
els casos de dolor més severs, que conformen principalment la població clínica) 

 

5. IMPACTE PREVIST 

Aquesta informació ens permetrà desenvolupar programes d’intervenció més 
eficients, així com alternatives per a la prevenció secundària del dolor i 
discapacitats crònics. L’impacte d’aquest treball, doncs, pot ser extraordinari per 
l’extensió i gravetat del problema.  

Actualment, ja estem posant a prova les conclusions que es deriven d’aquest 
projecte. En efecte, estem analitzant els efectes que podria tenir modificar els 
pensaments negatius (catastròfics) dels joves i dels seus familiars en l’experiència 
de dolor crònic. A l’Hospital de St. Joan de Reus estem analitzant els efectes de la 
reestructuració cognitiva (un tipus de tècnica adreçada a modificar els 
pensaments) en el dolor, però també en la funcionalitat (o disfuncionalitat) 
d’aquests joves amb problemes crònics de dolor i discapacitat. Confiem que en un 
parell d’anys estarem en disposició de presentar dades d’interès sobre aquest 
assumpte. Aquest és el primer programa de tractament d’aquestes 
característiques que es fa en adolescents en el món. Els resultats de tot plegat 
ajudarà a delimitar les pràctiques clíniques amb aquesta població en el futur. És 
per això que abans apuntàvem que l’impacte pot ser extraordinari. 

De forma més concreta i immediata, val a dir que ja hem començat a redactar 
alguns articles vinculats a les dades recollides i la feina realitzada. Un d’aquests 
treballs està en la seva 3a revisió a la revista Pain, la de major impacte en l’àrea 
del dolor (Sánchez et al., The measurement of pediatric pain intensity: a 
comparison of four scales). Considerant les valoracions que hem anat rebent dels 
revisors, quasi amb tota probabilitat serà finalment acceptat i publicat en aquesta 
revista (nº 1 en el rànking d’anestesiologia que té un FI (2010) de 5.355). Hi ha un 
altre article del que acabem de rebre en data d’avui la confirmació que s’ha 
acceptat per a publicar. És un treball de revisió que ens ha ajudat a identificar i 
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prendre decisions sobre eines d’avaluació del son en aquesta població juvenil amb 
dolor crònic: de la Vega i Miró: The assessment of sleep in pediatric chronic pain 
sufferers. Es publicarà a la revista Sleep Medicine Reviews que té un FI (2010) de 
6.338). 

Tan aviat com aquests articles, o altres que es puguin anar preparant, estiguin 
publicats els farem arribar a l’AGAUR. 

  

6. ALTRES (DARRERES) CONSIDERACIONS 

Malgrat pot no ser habitual que així es faci en aquest tipus de documents, volem 
agrair l’ajut atorgat. En la convocatòria PBR de l’any 2010, després de quatre 
ocasions intentant-ho, vam assolir el nivell mínim i vam obtenir l’ajut. Estàvem 
contents aleshores, i ara ens sentim molt contents i satisfets per això, i per 
l’oportunitat que el projecte ens ha donat d’anar una mica més enllà en la recerca 
que realitzem, alhora que permetia millorar/reforçar la relació entre les institucions 
participants.  

Volem remarcar, també, que gràcies a altres ajuts disponibles, tant del grup anglès 
com català, hem pogut estalviar part dels costos associats que d’altra manera 
s’hauria d’haver imputat a aquest ajut; algunes despeses –fonamentalment 
viatges- els hem pogut resoldre amb ajuts que disposaven els grups.  

Tot i haver estat, finalment, un èxit, considerat en termes generals, també és cert 
que el projecte ha passat per alguna situació compromesa. Algunes de les 
persones que inicialment s’havien implicat en l’execució del projecte, finalment 
se’n van desdir i això ha perjudicat la bona marxa –si més no inicial-, i en algun 
moment també, l’èxit del projecte. No obstant, gràcies tant a l’entusiasme de 
membres del grup promotor català com als dels membres de la part anglesa, això 
ha estat resolt satisfactòriament, i els objectius marcats inicialment s’han complert 
tots. Ens queda el mal regust de pensar que podríem haver arribat molt més lluny 
d’haver tingut la implicació de tots els que inicialment així ho van dir. Val a dir, no 
obstant, que les situacions personals poden variar entre el moment de presentar la 
proposta i sol·licitud i el moment d’haver-la d’executar.  

Sigui com sigui, i malgrat les dificultats, estem contents de com ha acabat tot, i de 
l’ús que hem fet dels recursos assignats al projecte. 
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