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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) 
Durant l'estada realitzada del 5 de juliol al 10 d'octubre de 2006 a la Pain Management Unit (Bath, Regne Unit), la 
doctoranda ha participant activament en activitat clínica i de recerca. L'activitat de recerca es concreta en dos 
manuscripts. Un que ha estat enviat a Pain per a ser publicat i que es presenta breument a continuació; i en un altre que 
està encara en preparació. 
El dolor és una experiència comuna. No obstant, la discapacitat associada al dolor és quelcom més comú. Les relacions 
entre variables de tipus biològic, social i psicològic han estat rarament investigades en mostres de nens que informen de 
dolor però extrets de contextos no clínics. L'onjectiu d'aquest estudi va ser identificar els predictors de funcionamen ens 
nens escolaritzats, que informaven que el dolor era una experiència força freqünet. 561 nens d'entre 8 i 16 anys i els 
seus pares van participar en aquest estudi de disseny transversal. Informació de tipus biològic, social i psicològic era 
recollida a través d'entrevistes individualitzades amb els nens i la complementació de qüestionaris auto-informats per 
pares. El nivell funcionament del nen va ser avaluat a partir de 4 indicadors: auto-informes de qualitat de vida, assistència 
a l'escola, implicació en activitats físiques i/o esportives fòra de l'escola, i implicació en activitats de tipus sedentari. Les 
variables psicològiques recollides eren estratègies d'afrontament del nen davant del dolor, creences al voltant del dolor, 
reaccions catastròfiques al dolor, estats emocionals derivats de l'experiència de dolor, i tipus d'atenció dels pares a les 
conductes de dolor dels seu fill. Els resutats mostres un patró variable en funció de la mesura de funcionament específica 
utilitzada. En general, edat i nivell socioeconòmic estaven relacionats positivament amb funcionament. Menys respostes 
afectives negatives al dolor estaven també assoicats a millors nivells de funcionament. Resposta dels pares tenien poc 
efecte sobre les mesures de funcionament. Aquests resultats han estat discutits dins d'un model biopsicosocial del dolor. 
Més específicament, s'ha proposat que la resposta de por a les experiències de dolor diàries pot ser un important 
predictor de funcionament. Més estudis sobre la relació entre dolor i nivell d'implicació en conductes actives o 
sendetàries en nens són necessaris. 
 



           

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
I was in Pain Management Unit (Bath, United Kindgdom) from the July, 5th to October, 10th. During this peride of time, I 
were actively involved on research and clinical activity. As a result of the collborative research activity, two papers has 
been developed. One of them is already submitted for publiction to Pain journal, this is presented briefly in that document, 
and the other paper is nowadys in preparation. 
Pain is a common everyday occurrence. However, impaired functioning associated with pain is a much less common 
event. Relationships between biological, social and psychological variables have rarely been investigated in samples of 
children reporting pain in non-clinical settings. The aim of this study was to identify the predictors of functioning in a 
normal school-attending population of children, who report pain as a common experience. 561 schoolchildren aged 
between 8 and 16 years and their parents participated in a cross-sectional interview and questionnaire study. Data were 
collected on biological, social and psychological variables. Child functioning was measured in four ways: self-reported 
quality of life, school attendance, engagement in out of school sporting activity, and engagement in out of school 
sedentary activity. Psychological variables included measures of child coping with pain, including the extent of beliefs 
about pain, and catastrophic reaction to pain, and parental attention to children’s report of pain. Results showed a variable 
pattern depending on the specific measure of functioning. In general age and socioeconomic status were related to 
greater function. Less affective response to pain was associated with greater functioning. Parental behaviour had little 
effect on measures of function. These results are discussed within a biopsychosocial model of pain-related behaviour. In 
particular, it is proposed that emotional responding to everyday pain (fear) may be an important predictor of function. 
More study on the relationship between pain and their engagement in active or sedentary behaviour in children is needed. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 
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. 

 
1. Introducció 

El dolor és una experiència comuna i normalment benigne. Alguns nens, no obstant, 

desenvolupen dolor crònic que afecta severament a la qualitat de les seves vides i a la qualitat 

de vida dels seus membres familiars (ex., Smedbraten et al., 1998, Perquin et al., 2000, 

Hunfeld et al., 2001, Roth-Isigkeit et al., 2004). La presentació clínica típica d’un nen o 

adolescent amb problemes de dolor crònic és complexe i està determinada per factors de tipus 

físic i psicosocial (Williamson et al. 2002, Merlijn et al., 2003, Eccleston et al., 2004).  

Estudis empírics han identificat factors que són candidats per explicar perquè per 

alguns nens el dolor interfereix al seu funcionament diàri mentre per a altres nens això on és 

així. Les característiques del dolor, com la intensitat, la duració, o la freqüència, juguen 

normalment un paper rellevant (ex., Kashikar-Zuck et al., 2001, Peterson and Palermo, 2004, 

Logan i Scharff, 2005, Roth-Isigkeit et al., 2005, Merlijn et al., 2006, Logan et al., 2006, Lynch et 

al., 2006). Tanmateix, el rol de les estratègies d’afrontament al dolor (Sawyer et al., 2004, 2005, 

Merlijn et al., 2006), els pensaments catastròfics (Vervoort et al., 2005, Lynch et al., 2006) i 

contingències ambientals (Craig i Riddell, 2003, Merlijn et al., 2006; Van Slyke i Walker, 2006) 

també ha començat a ser investigat. 

A pesar dels avenços existeix un gran buit en la literatura sobre les situacions més 

comunes de nens que funcionen bé a pesar de tenir dolor. Sabem molt poc sobre aquells nens 

que pateixen dolor però viuen una vida relativament normal, i sobre el factors de bon/mal 

pronòstic sobre el seu nivell de funcionament. L’estudi de casos normals, és a dir, l’estudi del 

funcionament diari dels nens dels nens procedents de la població general (del funcionament 

diari de nens que no estan severament discapacitats per les seves queixes de dolor), pot en 

certa manera resultar d’utilitat per a entendre el pobre ajust al dolor recurrent i persistent sovint 

trobat a la clínica. 

En aquest treball, per tant, ens centrem en la capacitat de funcionar dels nens de la 

població general a pesar del dolor. L’objectiu de l’estudi va ser identificar què prediu 

funcionament en nens de la població general que atenen a l’escola de manera regular, i que 

informen que el dolor és una experiència comuna (veure estudi epidemiològic realitzat per 

Huguet i Miró, en revisió). El funcionament va ser mesurat en termes d’autoinformes de qualitat 

de vida, nivell d’assistència a l’escola, nivell d’implicació en activitats físiques, i temps destinat a 

activitats sedentàries. En base als informes previs (Vervoort et al., 2005, Walker et al., 2005, 

Lynch et al., 2006, Merlijn et al., 2006), les hipòtesis eren que la severitat del dolor estaria 

associada negativament amb el nivell de funcionament, i els components psicosocials del dolor 

afectarien independentment al funcionament del nen també. 

 



           

 

2. Mètode 

2.1. Participants 

902 nens d’edats escolars van ser seleccionats d’escoles ordinàries de primària i 

secundària de Tarragona . Els nens eren exclosos d’aquest estudi si (1) patien algun handicap 

cognitiu (4 nens), o (2) eren incapaços d’entendre el català (cap). 561 nens van pariticpar 

(62%). Tenien entre 8 i 16 anys d’edat (mitja d’edat =10.9; SD=2.0). 51.7% eren nens (sexe 

masculí). 

2.2. Procediement 

 Una vegada haver obtingut el permís del Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya, 40 classes de 20 centres de primària i secundària van ser seleccionats a l’atzar. 

Totes les escoles invitades van estar d’acord en participar, excepte una. Es demanava als nens 

participants informació sobre el seu nivell d’activitat diària i sobre les seves experiències de 

dolor en els darrers temps. Es realitzaven entrevistes individuals a les escoles que duraven 

aproximadament 40 minuts. Als pares dels nens se’ls demanava també informació. Se’ls 

demanava que contestessin a casa uns qüestionaris, que demanaven informació sobre l’estat 

de salut del nen i sobre les seves pròpies reaccions com a pares davant les conductes de dolor 

del nen. La informació més específica que es va recollir tant del nen com dels pares es detalla 

en el següent apartat. 

 

2.3. Mesures 

2.3.1. Mesures del nen  

2.3.1.1. Mesures socio-demogràgiques: Edat, sexe, número de germans, número de 

persones convivint a casa, i nivell socio-econòmic. 

2.3.1.2. Mesures antropomètriques: Pes i altura. 

2.3.1.3. Dolor: Intenistat de dolor: la versió catalana de la Faces Pain Scale – Revised 

(FPS-R) (Miró i Huguet, 2004); freqüència de dolor: escala categòrica; durada del dolor: escala 

categòrica; localització del dolor: aquesta informació va ser codificada en base a l’eix I de la 

Classificació del dolor crònic proposada per a l’Associació Internacional de l’Estudi del Dolor 

(Merskey and Bogduk, 1994). 

2.3.1.4. Quality of life: La versió catalana de la Paediatric Quality of Life InventoryTM 

Version 4.0 (PedsQL, Huguet i Miró, en premsa). 

2.3.1.5. Assistència a l’escola: Número de dies faltats a l’escola en el darrer mes per 

problemes de salut. 

2.3.1.6. Activitat física: Quanitat de temps que el nen destina setmanalment a l’exercici 

físic fòra de l’escola; i quantiat de temps que dedica setmanalment a activitats sedentàries 

(específcament, veure la televisió, utilitzar l’ordinador, i jugar a videojocs). 

2.3.1.7. Discapacitat funcional: Functional Disability Inventory (FDI: Walker i Greene, 

1991) 



           

 

2.3.1.8. Pensament catastròfic sobre el dolor: La versió de nens del Pain 

Catastrophizing Scale (PCS-C: Crombez et al., 2003). 

2.3.1.9. Creences sobre el dolor: La versió de nens del Survey of Pain Attitudes (SOPA-

C, Engel et al., 2007)  

2.3.1.10. Estratègies d’afrontament davant del dolor: Pain Coping Questionnaire (PCQ, 

Reid et al., 1998). 

2.3.1.11. Estat afectiu associat a l’experiència del dolor: La versió de nens del Positive 

and Negative Affect Schedule (PANAS; Sandin et al., 2003).  

2.3.2. Mesures dels pares 

2.3.2.1. Socio-demographic measures: Edat, sexe i estat civil. 

2.3.2.2. Resposta dels pares davant la conducta de dolor dels nens: Inventari de 

Respostes dels Pares davant del Dolor dels Nens i Adolescents (IRPEDNA, Huguet et al., en 

premsa). 

2.2.2.3. Impacte de l’estat de salut del nen sobre la rutina diària dels pares. Escala 

numèrica (0-10). 

 

2.4. Pla d’anàlisi de dades 

Quatre variables relacionades amb el funcionament del nen van ser utilitzats com a 

variables dependents: 1. qualitat de vida, 2. assistència a l’escola, 3. nivell d’implicació en 

activitat físic o esport, i 4. temps utilitzat per a activitats sedentàries.  

L’objecte d’estudi d’aquesta investigació va ser estudiar les relacions del dolor i de les 

variables psicosocials relacionades amb el dolor amb cadascuna de les variables de 

funcionament utilitzades. Aquestes relacions van ser estudiades primer a partir d’anàlisi 

bivariats i després a partir d’anàlisi de regressió multivariats. Es van realitzar dos anàlisis de 

regressió separats per a cadascuna de les variables dependents; perquè variables del nen i 

variables del pare van ser analitzades en equacions diferents. En l’equació del ‘nen’ les 

variables que correlacionaven amb la variable resultat (funcionament) van ser entrades en 

l’anàlisi de regressió per blocs. En el primer bloc es van entrar les variables de tipus descriptiu 

(especifícament, variables sociodemogràfiques i antropomètriques). En el segon bloc es van 

entrar variables relacionades amb la severitat del dolor (específicament, intensitat de dolor, 

persistència del dolor en el temps, i discapacitat funcional associada a l’experiència del dolor). 

I, en l’últim bloc es van entrar variables relacionades amb el component conductual, cognitiu i 

afectiu del dolor (especificament, estratègies d’afrontament davant del dolor, creences 

relacionades amb l’experiència de dolor, pensaments catastròfics sobre el dolor i estat afectiu 

associat a l’experiència de dolor). En l’equació dels ‘pares’, en que s’exploraven bàsicament la 

influència de les variables dels pares sobre el nivell de funcionament diari dels nens, es va 

utilitzar un procediment per blocs molt similar. Variables descriptives i variables relacionades 

amb la severitat del dolor van ser entrades en el primer i segon bloc, respectivament. En el 



           

 

següent separat bloc (tercer bloc) es van entrar les escales d’IRPEDNA que estaven 

relacionades amb les variables dependent (funcionament) per averiguar la variança addicional 

que explicaven les reaccions dels pares davant les conductes de dolor del nen. 

 

3. Resultats 

 En línia amb els estudis anteriors (veure per exemple, Perquin et al., 2000; Roth-Isigkeit 

et al., 2004), el dolor va ser informat com a una experiència comuna, no obstant, aquesta 

experiencia transcurreix en la majoria dels casos sense impediment funcional (per a més 

informació més detallada veure Huguet i Miró, en revisió).  

Breument, els resultats que es van trobar es presenten a continuació: (1) Un bon 

funcionament definit per puntucions elevades en una mesura de qualitat de vida era predit per 

nivells d’intentistat de dolor baix, nivells de discapacitat associats al dolor baixos, experiències 

de dolor poc recurrents, i absència de cognicions relacionades amb por a l’experiència de dolor. 

(2) Un bon funcionament definit com a una completa assistència a l’escola en el mes previ a 

l’entrevista que se li feia al nen era predit per nivells baixos de discapacitat associat a les 

queixes de dolor i molts pocs episodis de dolor en els darrers tres últims mesos. Variables 

psicològiques del nen relacionades amb el dolor no contribuïen a explicar l’assistència del nen 

a l’escola, però reaccions sol.licites dels pares davant les queixes de dolor del nen sí que ho 

feien: com més respostes sol.licites informaven els pares oferir als nens quan aquests es 

queixaven de dolor, més probabilitat hi havia de que aquests nens deixessin d’anar a l’escola. 

(3) Un bon funcionament definit per un alt nivell d’implicació en activitats físiques i/o esportives 

era predit pel sexe masculí, un elevat nivell socioeconomic, i una alta autopercepció de control 

sobre el dolor. (4) Finalment, aquells més joves, amb més nivell socio-econòmic i menor 

número d’experiències doloroses eren aquells que tenien menor implicació en activitats 

sedentàries i per tant, un major funcionament. 

 

4. Discussió 

Així doncs, els predictors identificats no són iguals per les diferents variables resultat 

utilitzades. Aquesta no coincidència podria ser explicada per la no equivalència de variables 

resultats, tal i com ho demostra el fet que els coeficients de correlacions entre les variables 

resultats no siguessin alts. No obstant, en línies generals podem dir que en molts aspectes del 

funcionament avaluats la severitat de les queixes de dolor afecten a la capacitat dels nens per 

funcionar normalment. Un baix número d’episodis de dolor, de baixa intensitat, i amb poca 

discapacitat asociada a aquests episodis són consistentment associats amb un millor 

funcionament. Encara que aquesta troballa no és pas sorprenent, l’efecte d’aquestes variables 

entre població general no havia estat encara examinada, doncs fins al moment solament 

s’havien investigat mostres amb problemes de dolor crònic (Kashickar-Zuck et al., 2001, Frare 

et al., 2002, Thachuk et al., 2003, Merlijn et al., 2006, Gauntlett-Gilbert i Eccleston, en premsa). 



           

 

Una altra troballa interessant d’aquest estudi va ser que per mitjà de varies àrees de 

funcionament es va trobar que variables de tipus psicològic també tenien efecte. De forma 

significativa, nens que no tenien por a l’experiència de dolor informaven de millors nivells de 

funcionament. No és clar què explica aquesta relació. Es pot considerar que estratègies 

d’afrontament de tipus positiu i pocs pensaments de tipus catastròfics sobre el dolor poden 

prevenir al nen de desenvolupar discapacitat associada al dolor. Des d’un punt de vista teòric, 

es podria entendre la rellevància d’aquestes variables psicològiques dins del model psicosocial; 

més específicament, dins del model de la por-evitació al dolor postulat per Vlaeyen i Linton 

(2000) en població adulta. Aquest model sugeriria que la tendència a no fer interpretacions 

catastròfiques sobre el dolor, la tendència a no experiementar excessives emocions negatives 

associada a l’experiència de dolor, i la tendència a no manifestar expressions incontrolables de 

les emocions relacionades amb el dolor (externalització del dolor: plorar, cridar, etc) –tots ells 

són predictors identificats a partir de les nostres dades-, promourien que el nen no tingués por 

a l’experiència de dolor i per tant això faria que el nen no evités l’activitat física sinó aquest 

s’implicaria en activitats físiques (com per exemple, esport), afavorint simultàniament una millor 

qualitat de vida. Però, perquè aquest és un àmbit d’estudi molt recent, estudis centrats en 

investigar el rol de variables específiques de por a l’experiència de dolor és molt aconsellable, 

sobretot tenint en compte que els resultats dels primers estudis realitzats en població clínica 

infantil i juvenil que es centren en l’efecte de la por no són del tot coincidents (Vervoort et al., 

2005; Lynch et al., 2006; Gauntlett-Gilbert i Eccleston, en premsa). 

Per altra banda, aquest estudi no troba evidències a favor del rol de la conducta dels 

pares sobre el funcionament del nen (veure Merlijn et al., 2006 per a resultats similars). Encara 

que respostes sol.licites dels pares correlaciona amb alguns dels aspectes del funcionament 

avaluats en aquest estudi, solament aquesta variable té un poder predictiu per a explicar la 

conducta d’assistència del nen a l’escola. Això pot ser explicat pel fet que la conducta 

d’assistència a l’escola no depèn tant de variables psicològiques del nen, sinó que depèn més 

dels pares, perquè són els pares qui tenen l’obligació legat d’assegurar l’assistència del nen a 

l’escola; és a dir, la responsabilitat aquí recau sobre els pares. Aquests resultats, junt amb els 

resultats que se’n deriven d’estudis realitzats amb població clínica (Walker i Zeman, 1992; 

Walker et al., 1993) donen suport també a la hipòtesi que planteja Peterson i Palermo (2004). 

Aquests suggereixen que el distrès psicològic del nen modera la relació entre la resposta dels 

pares davant la conducta de dolor del nen i la discapacitat funcioant. És a dir, per aquells nens 

amb nivells més alts de distrès psicològoc, les respostes sol.licites dels pares vers els nens 

promouen discapacitat, però això no passa de manera tant important en els nens amb nivells 

baixos de distrès psicològic. Des d’aquesta perspectiva, estudis centrats en població clínica, 

que són grups de poblacions amb certs nivells de distrès, són més problables que trobin que la 

resposta sol.licita dels pares impacti sobre el nen, mentre que estudis en població general (com 

és el nostre cas), a on els nivells de distrès no són tant evidents, resulta més dificil. Més 



           

 

estudis, no obstant, són necessaris per a validar aquesta hipòtesi. Tanmateix, en el cas de la 

població sana (nens procedents de la població general i no població clínica) podria ser que els 

amics tinguessin un paper més rellevant que els mateixos pares (veure Merlijn et al. 2006). Per 

tant, aquesta és una altra línia que cal explorar sobretot per aquest sector majoritari de la 

població. 

Aquest estudi utilitza mètodes d’anàlisi estadísitc de tipus exploratori, és a dir, les 

variables són examinades sense cap tipus d’hipotesi especifica a priori. En base a les troballes 

que hi ha fins el moment, és necessari també començar a realitzar anàlisis detallats de models 

teòrics (a través per exemple, de mètodes d’estimació amb equacions estructurals) per 

entrendre la relació entre dolor i funcionament. Necessitem desenvolupar models teòrics per 

entendre perquè la majoria de nens que experimenten dolor de manera freqüent no 

desenvolupen discapacitat associada. Aquests tipus d’estudis són essencials per a poder 

prevenir els casos de dolor discapacitants. 

 

L’anàlisi de les dades i l’elaboració del manuscript que s’ha presentat breument amb 

aquest informe es va realitzar durant l’estada que la doctoranda va realitzar a la Pain 

Management Unit amb col.laboració amb el Dr. Christopher Eccleston. Aquest manuscript s’ha 

enviat a la revista Pain per a ser publicat. La doctoranda és la primera autora d’aquest treball i 

el Dr. Christopher Eccleston (supervisor de la doctorand durant l’estada a la Pain Management 

Unit) i el Dr. Jordi Miró (director de tesi de la doctorand) en són co-autors. Tantmateix, 

l’elaboració d’aquest primer manuscript amb col.laboració amb el Dr. Christopher Eccleston i el 

seu equip ha servit per assentar les bases d’un segon treball igual a aquest però elaborat a 

partir de dades recollides en el context clínic (nens amb problemes de dolor crònic greument 

discapacitants). Durant l’estada la doctoranda va treballar en la confecció de la base de dades, 

aprofitant ja dades recollides per al grup receptor del Regne Unit dels joves que acudeixen en 

buscada d’ajuda pels seus problemes de dolor a la Pain Management Unit. I, en aquests 

moments s’està treballant en l’anàlisi i la preparació del manuscript. 

Més enllà d’aquestes col.laboracions, aquesta estada també s’ha utilitzat per treballar 

en les bases de futures col.laboracions entre el grup de recerca de la Pain Management Unit i 

el grup de recerca en el que forma part la doctoranda. A tall d’exemple, ambdós grups 

conjuntament han presentat un projecte de recerca a la convocatòria de projectes de Batista i 

Roca. 

Per altra banda, durant l’estada la doctoranda també ha participat de l’activitat clínica 

que desenvolupa l’equip clínic del Dr. Christopher Eccleston per tractar els problemes de dolor 

crònic en joves. Això s’ha concretat en estar in vivo en sessions d’intervenció (avaluacions, 

tractaments i seguiments), així com també en reunions entre els professionals en les que es 

discuteixen els casos, i es segueixen els professos dels pacients al llarg del programa 

d’intervenció. 
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