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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La fuetada cervical és una lesió molt freqüent. En efecte, s’ha estimat una incidència d’ un nou cas cada 1000 habitants 
per any. Encara que els problemes associats amb la fuetada cervical es resolen en un període de temps curt en la 
majoria de casos, un percentatge de casos que oscil•la entre el 12 i el 42% desenvolupa dolor cervical crònic i 
discapacitat associada. Aquesta situació provoca un elevat cost econòmic per a la societat i un elevat patiment per a les 
persones que pateixen dolor crònic cervical i discapacitat com a conseqüència de la fuetada cervical. Aquest elevat cost i 
patiment podrien ser evitats dissenyant estratègies de prevenció secundaria efectives.  
L’objectiu de la tesis del doctorant és precisament el de contribuir en el camp de la prevenció secundària en la fuetada 
cervical. És per aquest motiu que l’estada a la University of Washington (sota la supervisió del Dr. Dennis Turk) era 
essencial. Aquesta estada va tindré una duració total de 47 dies. Aquesta va ser considerada essencial perquè en 
aquesta universitat esta l’únic grup de recerca que esta realitzant un tractament de prevenció secundaria per a pacients 
amb fuetada cervical.  
Específicament, els principals objectius de la visita van ser: 1) aprendre les tècniques d’intervenció que estaven utilitzant 
per al tractament dels pacients amb fuetada cervical, 2) aprendre les tècniques de tractament utilitzades en altres 
programes per a pacients amb dolor crònic, 3) millorar les habilitats terapèutiques participant en aquests programes, 4) 
discutir el treball de recerca del doctorant amb experts de reconegut prestigi a nivell internacional, 5) aprendre nous 
procediments estadístics i 6) establir lligams de col•laboració.   
Per tal d’aconseguir aquest objectius es van realitzar les següents accions:  
1- Es va participar en tots els tractaments que estan realitzant i es van discutir els programes amb els clínics que els 
estaven duent a terme.  
2- Es van establir reunions setmanals amb els membres del equip d’investigació i l’equip clínic per discutir el 
funcionament dels programes de tractament i el treball de recerca del doctorant.  
3- Es van realitzar comparacions entre els resultats obtinguts en una mostra de pacients de la nostra població amb els 
trobats en una mostra de pacients de la seva població per explorar possibles diferencies culturals.  
4- Addicionalment, es van establir diferents reunions amb altres investigadors de la University of Washington per conèixer 
diferents projectes d’investigació.  
 
La realització de totes aquestes tasques ha permès al doctorant millorar el seu treball de recerca i començar a dissenyar 
un programa de prevenció secundaria per a la nostra població de pacients amb fuetada cervical. A més, s’han establert 
lligams de col•laboració.  



           

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Whiplash is a common injury. In fact, a new case for each 1000 inhabitants every year has been estimated. Although 
symptoms associated with whiplash problems typically resolve in a relatively brief time, chronic pain, and long-term 
disability may occur in 12% to 42% of the cases. This situation causes a high cost for the whole society and a high 
suffering for the persons with long lasting neck pain and disability due to whiplash. This suffering and cost could be 
prevented designing secondary preventive strategies.  
This is the focus of the thesis of this PhD student and for this reason the stay in the University of Washington (under the 
supervision of Dr. Dennis Turk) was essential. This stay had a total duration of 47 days. This was considered essential 
because in this university is allocated the unique research unit conducting a secondary treatment program for whiplash 
patients. 
Specifically, the visit had the following aims: 1) to learn about the techniques that they are implementing in the treatment 
of whiplash patients, 2) to learn about the techniques of other treatment programs that they are conducting for chronic 
pain patients, 3) to improve the therapeutic skills through the participation in the different programs, 4) to discuss several 
aspects of the PhD student work, 5) to learn new statistical procedures, and 6) to establish research collaborations.  
The following actions were done to achieve these objectives:  
1- All the treatments that they are conducting were observed and discussed with the clinicians that were working in the 
program.  
2- Weekly appointments were established with the members of the research and clinical team to discuss the treatment 
program and the research of the PhD student.  
3- Preliminary comparisons between our sample of whiplash patients and the sample of the University of Washington 
were conducted to explore cultural differences.  
4- Additionally, several meetings were made with other research teams of the University of Washington to know different 
research projects.   
 
The participation in all of these activities has allowed the PhD student to improve his research work and to start to design 
a secondary prevention program for our population of whiplash patients. Moreover, research collaborations have been 
established.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 
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. 

 
TÍTOL: Bases per crear un tractament multidisciplinar de prevenció secundaria per a 

pacients amb fuetada cervical 

 

ANTECEDENTS 

 La fuetada cervical (FC) és deguda a una força d’acceleració – desacceleració 

transferida a les cervicals que generalment es produeix en accidents automobilístics (Spitzer et 

al.,1995). La manifestació clínica més comú que provoca és el dolor cervical. No obstant, 

freqüentment els pacients també experimenten mal de cap, d’espatlles i parestèsies. En una 

proporció menor de casos també es presenta vertigen, símptomes visuals i auditius (Skovron, 

1999). 

 Encara que la prevalença d’aquest quadre es molt variable en funció de l’indret en el 

que s’estudia, podem concloure que en les societats occidentals es produeix aproximadament 

un cas de fuetada cervical (FC) cada 1000 habitants per any. Aquesta elevada prevalença 

provoca un alt cost econòmic per la societat. Per exemple, Galasko et al. (1999) van estimar 

que el cost de la FC era del 0.4% del producte nacional brut. No obstant, aquest no és el 

problema més important. El que és més important és que un elevat percentatge de subjectes 

que pateixen una FC acaben desenvolupant un quadre de dolor crònic amb discapacitat 

associada. De nou, aquest percentatge és molt variable en funció dels estudis però es pot 

concloure que entre un 12 i un 42% dels pacients que pateixen un FC acaben desenvolupant 

dolor crònic i discapacitat (Barnsley et al., 1994).  

 Davant d’aquesta situació es de vital importància desenvolupar i aplicar programes de 

prevenció. Aquests poden anar dirigits a la prevenció primària o secundaria. Mentre que els 

primers inclouen totes les estratègies destinades a reduir la incidència de la FC reduint el 

número d’accidents, els segons inclouen les accions dirigides a evitar que els pacients tinguin 

dolor crònic i discapacitat.  

 En quant a les estratègies de prevenció primària, el número d’accidents es podria reduir 

aplicant polítiques de seguretat vial i construint vies de circulació més segures (Sullivan, 1999).  

No obstant, fins al moment no s’ha aconseguit reduir significativament el número d’accidents. 

Les últimes dades publicades per la direcció general de tràfic mostren que en l’any 2004 va 

haver-hi un total de 94.009 accidents amb víctimes, dades molt similars a les dels anys 

anteriors (www.dgt.es/estadisticas/documentos/anuarioaccidente2004.pdf). Per altra banda, els 

sistemes de seguretat dels vehicles també poden reduir la incidència de la FC. En aquest 

sentit, en els últims anys s’han desenvolupat nous sistemes de repenjacaps que semblen ser 

efectius en la prevenció primària de la FC en col·lisions posteriors (Viano i Olsen, 2001). No 

obstant, aquests només són efectius en col·lisions posteriors i no estan disponibles en la 



           

 

majoria dels vehicles actuals. Els repenjacaps que incorporen actualment els vehicles no han 

mostrat la seva efectivitat en la prevenció de la FC encara que s’utilitzin adequadament (veure 

per exemple, Minton, Murray, Stephenson i Galasko, 2000). 

 Per tant, desafortunadament, pel moment sembla difícil reduir dràsticament la 

incidència de la FC. Això no significa que no es tingui que seguir dissenyant estratègies de 

prevenció primària però fa evident la necessitat de desenvolupar estratègies de prevenció 

secundària per minimitzar els costos de la FC i, el més important, el patiment de les persones 

que la pateixen. Aquestes estratègies es centren en aplicar programes de tractament efectius 

per evitar que el dolor crònic perduri en el temps produint discapacitat un cop s’hagi produït 

l’accident.  

 L’aplicació d’aquest tipus d’estratègies implica un canvi en el sistema de tractament 

actual basat en reduir l’experiència del dolor quan els subjectes ja tenen dolor crònic i 

discapacitat per actuar en els primers moments després de l’aparició del dolor (Miró, 1998).

 Per poder avançar en aquesta línea, és necessari superar un pas previ: identificar els 

factors de risc associats a la cronificació del dolor i la discapacitat. Només d’aquesta manera és 

possible identificar precoçment als pacients amb més risc de tenir dolor crònic i discapacitat, i 

desenvolupar programes de prevenció secundària efectius (Linton i Bradley, 1996).  

 Contribuir a la prevenció secundaria en pacients amb FC és precisament l’objectiu de la 

recerca del doctorant . Específicament, es pretén: (1) identificar els factors de risc associats a la 

cronificació i/o la discapacitat i, en fases posteriors,  (2) dissenyar i aplicar un programa 

multidisciplinar de prevenció secundària pels pacients amb més risc.  

 En relació al primer objectiu, com a primer pas es va realitzar un estudi Delphi  (Miró, 

Nieto i Huguet, 2007) en el que es va preguntar a un  panel internacional d’experts respecte  a 

quins factors predictors creien que són més importants per predir quins subjectes tindran dolor 

crònic i discapacitat després de tenir una FC.  Els resultats d’aquest estudi mostren que, 

segons l’opinió dels experts, tant factors físics, com psicològics i socials són importants per 

predir quins subjectes tindran dolor crònic i discapacitat.  També en relació a aquest objectiu, el 

doctorant a realitzar un treball de camp en el que ha entrevistat a 150 pacients amb FC per tal 

de confirmar l’opinió dels experts. En aquest sentit, recentment hem presentat els resultats 

preliminars que corroboren aquesta hipòtesis (Nieto, Miró, Huguet i Baos, 2007).  

 En relació al segon objectiu es va fer la estada per a la que es presenta aquesta 

memòria justificativa. En concret, a partir dels resultats obtinguts amb el treball de camp i 

l’estudi Delphi es pretén crear un programa de tractament de prevenció secundària. Aquest 

programa anirà dirigit a reduir les probabilitats de que el dolor es faci crònic minimitzant els 

efectes dels factors de risc. No obstant, per tal de desenvolupar aquest programa no és 

suficient disposar dels resultats del nostre treball. També és necessari ampliar els 

coneixements respecte a tècniques d’intervenció i les habilitats clíniques que són necessàries 

per tal de dur les a terme. Degut a que pel moment no disposem de cap unitat especialitzada al 



           

 

nostre país es va sol·licitar la borsa de viatge per visitar durant 47 dies l’unitat d’investigació en 

la fuetada cervical del Dr. Turk a la University of Washington. Aquest és l’únic grup que esta 

treballant a nivell mundial en el disseny d’un programa de prevenció secundaria per a la FC. 

L’element central d’aquest és la por-evitació, un factor que ha estat àmpliament relacionat amb 

la cronificació del dolor i la discapacitat i que també ha mostrat ser important en la FC  . Segons  

el model de la por-evitació, el dolor crònic i la discapacitat es produeixen perquè els subjectes 

eviten fer activitats com a conseqüència de la por que tenen a fer-se mal. A part d’aquest 

projecte, el grup de recerca també està aplicant tractaments multidisciplinars per altres 

poblacions (principalment pacients amb fibromiàlgia). Poder observar el tractament per la FC, i 

els altres que estan duent a terme va ser molt útil per aprofundir  en la temàtica d’estudi des 

d’una perspectiva tant teòrica com aplicada. A més, va facilitar al  doctorant coneixements d’un 

gran valor per tal de començar a desenvolupar un programa del prevenció secundaria que 

pugui ser aplicat al nostre entorn un cop finalitzada la tesis. Per últim, l’estada ha facilitat el 

contacte i l’establiment de lligams de col·laboració amb un dels grups capdavanters a nivell 

mundial.  

 

OBJECTIUS:  

 

 Els principals objectius de l’estada van ser d’una banda aplicats i de l’altra de recerca. 

 En quant als aplicats es poden resumir en :   

1- Aprendre tècniques d’intervenció per a la prevenció secundària en pacients amb FC.  

2- Aprendre les tècniques d’intervenció que estan utilitzant per al tractament de la fibromiàlgia.   

3- Establir les bases d’un programa de prevenció secundària partint dels resultats del treball de 

camp que s’està realitzant i dels coneixements adquirits durant l’estada al centre d’investigació 

de la FC.  

 

 En quant als de recerca:  

 

1- Discutir el treball de tesi amb el grup receptor. 

2- Participar en les activitats de recerca que esta duent a terme el grup receptor per:   

2.1- Aprendre les tècniques estadístiques que estan utilitzant per estudiar els factors de risc 

associats a la cronificació del dolor i la discapacitat en la FC. 

2.2- Aprendre la metodologia que estan utilitzant per determinar si el tractament que estan 

aplicant és efectiu . 

3- Crear lligams per possibles col·laboracions de recerca futures.  

 

MÈTODE:  



           

 

 Per tal d’assolir els objectius descrits es va utilitzar una metodologia basada en 

l’observació participant i la discussió amb experts.  

 En quant a l’observació participant, es tractava de en una primera fase observar els 

tractaments que estaven aplicant en el grup de recerca. Un cop observades i apreses les 

tècniques es  va participar activament en els tractaments. Per aquesta participació activa el 

doctorant va utilitzar les habilitats terapèutiques de les que disposa i va posar en pràctica les 

tècniques apreses mitjançant l’observació. A la vegada, els psicòlegs del grup el van observar 

per tal de donar-li feedback respecte a la seva execució.  

 En quant a la discussió amb experts, es van establir reunions setmanals amb els 

membres de l’equip per comentar la metodologia i resultats de la recerca que el doctorant esta 

duent a terme. Aquestes discussions no es van limitar a discussions amb el grup de recerca en 

el que el doctorant va estar treballant directament que és el dirigit pel Dr. Dennis Turk. Això va 

ser degut a que la Universitat de Washington és un dels centres més importants a nivell 

mundial a nivell d’investigació en l’àmbit del dolor. Per tant, el doctorant va aprofitar la seva 

estada per establir reunions amb alguns d’aquests experts per tal de conèixer de primera mà 

els treballs que estan realitzant i establir lligams de col·laboració (veure apartat de resultats).   

 

RESULTATS:  

 En quant als resultats obtinguts, tenint en compte els objectius presentats, aquest es 

poden organitzar en dos gran grups: 1) aplicats i 2) recerca. A continuació es presenten de 

manera detallada els resultats organitzats en aquests dos grans grups: 

 

1. Resultats aplicats 

 

 L’estada a permès al doctorant participar en 3 programes de tractament diferents. Això 

li ha possibilitat millorar les seves habilitats terapèutiques i aprendre tècniques d’intervenció 

efectives que seran de gran utilitat per al disseny d’un tractament de prevenció secundaria que 

pugui ser aplicat en pacients amb FC del nostre entorn.  

 A continuació es fa un breu resum del contingut de cadascun dels tres programes 

visitats i les tècniques apreses.  

 

1.1. Tractament multidisciplinari de prevenció secundaria per a pacients amb fuetada cervical.  

 

 Aquest és el programa amb més interès per al doctorant. És un programa destinat a 

pacients que han patit una FC en els tres mesos previs. L’objectiu fonamental és el de reduir 

les probabilitats de que els pacients desenvolupin un problema de dolor crònic amb discapacitat 

associada, per tant esta centrat en la prevenció secundaria.  



           

 

 L’element fonamental d’aquest tractament de prevenció secundaria és la por-evitació. 

S’ha demostrat que els subjectes que quan tenen dolor eviten fer activitats perquè els hi fa por 

tornar-se a lesionar tenen més probabilitats de tenir un problema de dolor crònic i discapacitat. 

Tal com ja hem comentat, aquest ha mostrat també ser un factor important en els nostres 

estudis (Miró et al., 2007; Nieto et al., 2007).  Sota aquesta perspectiva, si s’aconsegueix reduir 

la por dels subjectes aquests tindran menys probabilitats de tenir un problema de dolor crònic 

amb discapacitat associada 

 Per tal de reduir la por en els pacients amb FC, el grup del Dr. Turk utilitzava un 

tractament basat fonamentalment en l’exposició a les situacions a les que els subjectes tenen 

por. El ús d’aquesta tècnica prové de l’efectivitat que ha mostrat la exposició en les fòbies (pors 

irracionals). Per exemple, en les persones que tenen por a les aranyes resulta molt efectiu 

exposar-los al objecte temut (l’aranya). Això és així perquè es suposa que la persona s’acaba 

habituant a l’estímul temut i d’aquesta manera es redueix la por. Des d’aquesta perspectiva, la 

por-evitació es pot veure com una espècie de fòbia a moure’s i per tant s’espera que si 

s’exposa als subjectes al seu temor (moure’s) aquest desapareixerà.  

 A més de l’exposició, el programa de tractament incorporava sessions psicoeducatives 

en les que s’explicava als pacients els mecanismes pels que s’experimenta dolor i se’ls 

ensenyava exercicis. 

 Aquest programa durava 4 setmanes i estava dissenyat per ser aplicat en format 

grupal. No obstant, també es feien sessions individuals amb cadascun dels pacients.  

 Degut a que es realitzaven múltiples grups d’intervenció a l’hora, el doctorant va poder 

participar en totes les sessions del programa.  Això a permès que el doctorant millori les seves 

habilitats terapèutiques i aprengui a com utilitzar les tècniques d’exposició amb pacients que 

han patit una FC.  

 Els resultats d’aquest tractament són molt prometedors. En efecte, ha mostrat ser més 

efectiu que altres tractaments per reduir les probabilitats de tenir dolor crònic i discapacitat. No 

obstant, no es poden mostrar dades concretes en quant a la seva efectivitat degut a que el 

tractament encara esta en curs i no disposen de les dades finals.  

 

1.2. Programa de tractament per a pacients amb fibromiàlgia  

 

 Les bases d’aquest tractament són exactament les mateixes que el descrit 

anteriorment. Es a dir, es tracta de reduir la por que els pacients tenen de fer activitats. Les 

diferencies respecte al anterior són: 1) en aquest cas els pacients ja tenen un problema de 

dolor crònic (fibromiàlgia), i 2) el tractament dura més temps (8 setmanes). Aquest també 

s’aplica en format grupal acompanyat de sessions individuals.  

 La participació en aquest programa va permetre al doctorant reforçar les habilitats 

apresses en el programa dirigit a pacients amb FC.  



           

 

 Les dades preliminars d’aquest tractament mostren que és efectiu. No obstant, al igual 

que en el tractament anterior, no disposem de les dades finals en quant a efectivitat.  

 

1.3. Programa de tractament per a pacients amb dolor crònic del Rehabilitation Institute of 

Washington  

 

 El doctorant va tindré la possibilitat de visitar durant la seva primera setmana un centre 

de tractament privat per pacients amb dolor crònic. El programa de tractament que es realitza 

en aquest centre esta destinat a qualsevol persona amb un problema de dolor crònic 

acompanyat d’un alt nivell de discapacitat. Aquest es realitza de manera intensiva (de les 9 del 

matí a les 17 hores) durant 16 dies. No obstant, la durada del tractament depèn del grau de 

recuperació dels pacients. Els pacients que viuen lluny del centre tenen la possibilitat de 

quedar-se a dormir als apartaments que tenen habilitats al mateix centre.  

 El component principal d’aquest tractament és l’exercici. Es tracta de fer exercicis i 

estiraments per tal de que els pacients s’adonin de que poden continuar tenint una vida activa 

encara que tinguin dolor. A més de les sessions d’exercicis i estiraments es realitzen tallers en 

els que s’ensenya als pacients a moure’s d’una manera adequada.  

 D’altra banda, el programa també incorpora sessions educatives en les que es 

comenten temes relacionats amb el dolor com el consum de fàrmacs, la dieta, els factors 

psicològics relacionats amb l’experiència del dolor  i les emocions. La majoria d’aquestes 

sessions són conduïdes pel psicòleg director del centre (el Dr. James Moore). D’altres són 

conduïdes pel metge i altres pel terapeuta ocupacional.  

 Per últim, aquest tractament també inclou sessions individuals en les que es tracten 

amb  més profunditat els problemes emocionals dels pacients.  

 L’estada en aquest centre va permetré al doctorant conèixer de primera mà un centre 

de tractament intensiu per a pacients amb dolor crònic. Molts dels elements d’aquest 

tractament podrien ser també aplicats en el programa de prevenció per a pacients amb FC. Per 

tant, les tècniques i habilitats apreses en aquest centre també són molt rellevants per al disseny 

del tractament per a pacients amb FC del nostre entorn. 

 En quant a dades d’efectivitat d’aquest tractament, podem dir que tots els pacients que 

compleixen el tractament milloren la seva funcionalitat. En molts dels cassos també acaben 

tornant als seus treballs. En els cassos que això no és possible des del mateix centre es 

contacta amb els responsables del lloc de treball dels pacients per tal de trobar alternatives per 

a que els pacients puguin tornar encara que realitzin tasques diferents.   

 

 

 

 



           

 

2- Resultats de recerca  

 

 L’estada a permès al doctorant treballar en un grup d’investigació altament qualificat en 

l’àmbit del dolor crònic. Això ha possibilitat millorar el seu treball de recerca i aprendre noves 

tècniques d’investigació. A més, com ja s’ha comentat, el doctorant va tindré la possibilitat de 

treballar amb diversos investigadors de la University of Washington, A continuació es detallen 

les activitats realitzades.  

 

2.1. Reunions setmanals del grup d’investigació en fuetada cervical 

  

 El grup d’investigació dirigit pel doctor Turk es reunia cada setmana per seguir 

l’evolució dels seus projectes d’investigació. En concret, en aquestes reunions s’exposaven 

possibles línees d’investigació futures, els problemes amb les investigacions que estaven 

realitzant i es comentava la literatura més recent.  

 En una d’aquestes reunions el doctorant va tindré la possibilitat de presentar el seu 

treball de recerca per tal de que els membres del grup donessin la seva opinió al respecte i 

fessin propostes de millora. Gràcies a aquesta exposició es van introduir canvis rellevants en 

les mesures d’avaluació que el doctorant estava utilitzant en el seu estudi de camp.  

 En altra de les reunions es va comentar la possibilitat de realitzar una investigació 

conjunta per tal de determinar si els pacients amb FC del nostre territori eren semblants als 

dels Estats Units. Per tal de contrastar aquestes hipòtesis el doctorant, amb l’ajuda dels 

membres de l’equip d’investigació, va comparar una sub-mostra dels pacients que s’han recollit 

al nostre estudi de camp amb una sub-mostra dels pacients de la University of Washington.  Els 

resultats d’aquest anàlisis mostraven que les dues mostres eren molt similars en quant als 

nivells de discapacitat, simptomatologia i variables socio-demogràfiques. D’altra banda, els 

pacients de les dues mostres també pensaven de la mateixa manera respecte al seu problema 

de dolor i tenien nivells de por-evitació similars. Per tant, es podia concloure que no hi havien 

diferencies significatives en les dues submostres. No obstant, es va quedar en tornar a fer els 

anàlisis un cop estiguessin recollides totes les dades de les dues mostres i presentar els 

resultats conjuntament.  

 En conclusió, respecte a les reunions setmanals amb l’equip, el doctorant va tindré 

l’oportunitat de conèixer les activitats del grup, veure com solucionaven els problemes 

presentats, realitzar investigacions conjuntes i millorar el seu treball de recerca.  

 

2.2. Reunions setmanals amb l’investigador principal del grup d’investigació en FC 

 

 Durant l’estada es van programar reunions setmanals amb el Dr. Turk, director del grup 

de recerca en la fuetada cervical. En aquestes reunions bàsicament es va revisar el treball de 



           

 

recerca del doctorant, posant especial atenció en al metodologia utilitzada i com analitzar els 

resultats. Això va servir en general per  a que el doctorant aprengués noves metodologies per 

analitzar els resultats del seu treball de recerca a la vegada que millorar aspectes conflictius. 

Addicionalment, més concretament el Dr. Turk va col·laborar revisant un article en el que 

estava treballant el doctorant (veure Miró et al., 2007).  

 

2.3. Reunions amb altres investigadors de la University of Washington  

 

 Com anteriorment s’ha comentat, la University of Washington és una de les universitats 

que congrega un major número d’investigadors en l’àmbit del dolor a nivell mundial. Per aquest 

motiu, el doctorant va aprofitar per reunir-se amb altres experts que estan treballant a aquesta 

universitat en diferents àmbits relacionats amb el dolor. A continuació es detallen bàsicament 

els altres 2 grups de recerca amb els que el doctorant va establir contacte.  

 

2.3.1. Grup de recerca especialitzat en l’estudi del dolor en persones amb discapacitats 

 

 Aquest es un grup de recerca coordinat pel Dr. Mark P Jensen, un psicòleg d’alt prestigi 

a nivell mundial en l’àmbit del dolor crònic. La seva recerca es centra en el estudi de 

l’experiència del dolor en persones amb discapacitats. Tenen diverses línees d’investigació que 

es poden sintetitzar en: 1) estudi de les variables relacionades amb l’experiència del dolor en 

pacients amb discapacitats, 2) tractament amb hipnosis del dolor en persones amb 

discapacitat, i 3) tractament cognitiu-conductual de dolor en persones amb discapacitats.  

 El contacte amb aquest grup de recerca va possibilitar al doctorant conèixer una línea 

de recerca molt interessant. A més es va prendre contacte amb el tractament basat en 

l’hipnosis que realitzaven ja que es va poder participar en diverses sessions que estaven 

programades durant l’estància.  

 

2.3.2. Grup de recerca especialitzat en l’ús de la realitat virtual pel tractament del dolor 

 

 Aquest és un grup de recerca coordinat pels Dr. Dave Pattersson i el Dr. Hunter 

Hoffman. El objectiu bàsic de la seva recerca aplicada és el de reduir el dolor que es pateix 

durant procediments mèdics amb l’ús de la realitat virtual. Es considera que si, per exemple, 

quan s’estan realitzant cures en pacients amb cremades se’ls hi ofereix la possibilitat de estar 

distret amb un entorn virtual experimentaran menys dolor. Això és així degut a que la nostra 

capacitat atencional és limitada, i per tant, si estem prestant atenció a un entorn virtual que es 

divertit i ens agrada no prestarem atenció al dolor i per tant no el percebrem.  

 El doctorant va tindré l’oportunitat d’experimentar el món virtual que utilitzen i veure 

com es tractava a diversos pacients amb cremades mitjançant aquest tractament. Aquest 



           

 

contacte li ha servit per conèixer una de les línees actuals més innovadores en el tractament 

del dolor.  

.  

CONCLUSIONS:  

 A partit de la metodologia i els resultats comentats es pot concloure que en l’estada 

s’han complert satisfactòriament els objectius del doctorant. Específicament, l’estada ha 

permès al doctorant aprendre noves tècniques d’intervenció i millorar les seves habilitats 

terapèutiques practicant-les mitjançant la participació en diferents programes de tractament. 

D’altra banda, l’estància a permès al doctorant millorar el seu treball de recerca, conèixer noves 

metodologies i establir contactes de col·laboració amb investigadors d’alt prestigi i experiència.  

 Per tant, l’estància ha estat molt positiva tant pel desenvolupament del treball de 

recerca del doctorant com per millorar les seves habilitats clíniques. Tot això possibilita que, un 

cop acabat el treball de recerca que s’està duent a terme,  es pugui realitzar un programa de 

prevenció secundaria amb pacients amb fuetada cervical en el nostre entorn. En efecte, quan 

tinguem disponibles els resultats del nostre treball de recerca sabrem quins són els factors que 

fan que els pacients amb FC del nostre entorn acabin desenvolupant un problema de dolor 

crònic amb discapacitat associada. Aquest factors probablement seran molt similars als que 

s’estan tractant en el programa de tractament per la fuetada cervical de la University of 

Washington. Per tant, els aprenentatges derivats de l’estada seran molt útils per tal d’acabar de 

dissenyar el nostre protocol.  
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