
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BE, PIV, BCC, NANOS i 
BP 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 

BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior (BCC)  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) 
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós   (BP) 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   (NANOS) 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya (PIV) 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Bases pel desenvolupament i l’aplicació d'un tractament interdisciplinar del dolor crònic pediàtric 
 

Dades de l'investigador  
Nom 
Judith 

Cognoms 
Baos Matos 

Correu electrònic 
judith.baos@urv.cat 

Dades del centre d’origen  
Pain Management Unit. The Royal National Hospital for Rheumatic Diseases 

Número d’expedient  
2006 BE 00417 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Adolescents, dolor crònic i recurrent, discapacitat, programa d'intervenció cognitiu-conductual, tractament multidisciplinar 

Data de presentació de la justificació  
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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) 
El dolor crònic en pediatria es defineix com aquell dolor que és persistent o recurrent durant tres o més mesos. Un estudi 
epidemiològic recent realitzat a la nostra població informa que la prevalença del dolor crònic entre els escolars de 8 a 16 
anys és del 37.3%. Davant d’aquestes dades i coneixent la magnitud de l’impacte que el dolor crònic té en aquestes 
edats, sorgeix la necessitat de desenvolupar programes d’intervenció per donar una resposta a aquesta problemàtica en 
la nostra població. Les investigacions realitzades assenyalen que els programes multidisciplinars són els que obtenen 
una major eficàcia. Aquests programes estan adreçats a minimitzar l’impacte dels diferents factors que conformen 
l’experiència de dolor: físics, emocionals, cognitius, conductuals i socials. A Europa només trobem un programa 
d’aquestes característiques al Regne Unit: la Pain Management Unit (PMU) en el Royal National Hospital for Rheumatic 
Diseases (RNHRD). El servei que ofereixen en aquesta Unitat de dolor pediàtric està sent el model de referència pel 
disseny d’un programa de tractament a la nostra població. Per aquest motiu, s’ha realitzat una estada d’un mes de 
durada a la PMU, amb l’objectiu d’aprendre els procediments terapèutics per adaptar-los i aplicar-los en el nostre context. 
Sis adolescents (de 15 a 18 anys) amb problemes de dolor crònic i discapacitat associada, acompanyats de les seves 
mares han participat en aquest programa de tractament grupal interdisciplinari d’orientació cognitiu-conductual de tres 
setmanes. El tractament es realitza de dilluns a divendres de 9 a 16 hores. Es realitzen aproximadament 110 hores, 
distribuïdes en sessions de 50 minuts, d’activitat física i ocupacional, teràpia cognitiu-conductual i educació. Aquesta 
estada ha permès (1) la formació d’un psicòleg dintre d’un equip de dolor pediàtric interdisciplinar i (2) evidenciar 
l’efectivitat que aquest programa interdisciplinar de rehabilitació cognitiu-conductual té pel maneig del dolor crònic i la 
discapacitat associada. 



           

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Pediatric chronic pain is defined as continuous or recurrent pain that lasts more than three months. A recent 
epidemiological study in our population reports that 37.3% schoolchildren aged between 8 and 16 years suffered from 
chronic pain. The high chronic pain prevalence and the impact that chronic pain has in children shows the need to 
develop intervention programmes in our population. Multidisciplinary programmes are the most effective to manage 
chronic pain and pain related disability. Those programmes try to minimize the pain experience impact on physical, 
emotional, cognitive, behavioural and  social factors. In Europe there is one programme of these characteristics in United 
Kingdom: The Pain Management Unit (PMU), at the Royal National Hospital for Rheumatic Diseases (RNHRD). The 
service they offer in this unit of pediatric pain is the model of reference to design the therapy programme to our 
population. For this reason, a psychologist stayed for a month at the Pain Management Unit to learn the therapeutic 
procedures and to adapt and apply them in our context. Six adolescents (aged between 15 and 18 years) with chronic 
pain problems and pain related disability and their mothers underwent an interdisciplinary three week programme of group 
cognitive behavioural therapy. The programme ran from Monday to Friday from 9 to 16 hours. Overall treatment contact 
time was 110 hours, distributed in 50 minutes session, of physical and occupational activity, cognitive behaviour therapy 
and education. This stay allowed (1) training a psychologist in an interdisciplinary pediatric pain team, and (2) made 
evidence the effectiveness that this interdisciplinary cognitive behaviour pain management programme has to manage 
chronic pain and pain related disability.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 
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. 

 

INTRODUCCIÓ  

En els darrers 20 anys s’han produït canvis molt importants en l’estudi i el tractament del dolor 
pediàtric (McGrath i Finley, 2003). Actualment es reconeix que el dolor no és directament 
proporcional a la magnitud de la lesió o a la gravetat de la malaltia que el provoca, sinó que és 
el resultat de la interacció de múltiples factors, a més dels estrictament físics (McGrath, 2004). 
Les investigacions realitzades sobre la plasticitat i complexitat de l’experiència del dolor 
pediàtric han provocat canvis revolucionaris en els programes de tractament. En els últims anys 
la perspectiva del tractament del dolor ha canviat radicalment (McGrath, 2004), s’ha passat 
d’administrar tractaments físics centrats exclusivament en la malaltia a fixar l’interès en la 
persona i el seu entorn. 

Actualment, el més recent en el tractament del dolor crònic pediàtric són els programes 
multidisciplinars adreçats a resoldre, o al menys minimitzar, l’impacte dels diferents factors que 
estan en la base de l’experiència de dolor: factors físics, emocionals, cognitius, conductuals i 
socials (McGrath, 2002).  Les investigacions realitzades assenyalen que una intervenció 
efectiva requereix de la combinació adequada de tractaments farmacològics, fisioterapèutics i 
psicològics. L’objectiu d’aquests programes multidisciplinars és dotar de recursos a les 
persones per millorar la seva capacitat per fer front al problema, prendre la iniciativa en la seva 
cura personal, reduir la discapacitat i millorar la qualitat de vida (Eccleston et al., 2002). 

Existeixen pocs programes multidisciplinars pel tractament del dolor crònic pediàtric, i 
d’aquests, són pocs els que s’han sotmès a una rigorosa anàlisi científica. A Austràlia, Canadà i 
els Estats Units (Berde i Solodiuk, 2003) són nombroses les unitats dedicades a tractar el dolor 
pediàtric des d’una perspectiva multidisiciplinar. A Europa només trobem un programa 
d’aquestes característiques que tracti problemes de dolor crònic, és a la Pain Management Unit 
(PMU) en el Royal National Hospital for Rheumatic Diseases (RNHRD), un centre de la 
Universitat de Bath al Regne Unit. Aquest programa va començar l’any 1999, i fins ara han 
estat tractant amb eficàcia nens entre 11 i 18 anys que pateixen dolor crònic o recurrent amb 
discapacitat associada (Eccleston et al., 2003). La implementació d’un programa d’aquestes 
característiques suposa un canvi revolucionari en la pràctica sanitària, però encara són pocs 
els especialistes formats en aquest model i programa de tractament (Taylor i Harris, 1997).  

A la nostra població les dades epidemiològiques de dolor crònic pediàtric són preocupants. Un 
estudi epidemiològic recent realitzat a Catalunya (Huguet i Miró, 2007) informa que la 
prevalença del dolor crònic entre els escolars de 8 a 16 anys és del 37,3%. Davant d’aquestes 
dades i donada l’eficàcia demostrada pels programes de tractament multidisciplinars, ens 
proposem dissenyar un programa d'intervenció interdisciplinar d’aquestes característiques per a 
tractar els problemes de dolor crònic infantil i juvenil a la nostra població. El programa estarà 
format per múltiples components: integrarà tractaments mèdics, fisioterapèutics i psicològics, i 
l’entrenament dels pares com a element significatiu i essencial per al tractament dels seus fills. 
Per aquest motiu, l’objectiu principal de l’estada a la PMU ha estat aprendre els procediments 
terapèutics del programa intensiu de tractament pel dolor crònic pediàtric per aplicar-los en el 
nostre context, doncs el servei que allí ofereixen està sent el model de referència pel disseny 
d’aquest programa de tractament. L’estada a la PMU ha suposat una oportunitat per aprofundir 
en la problemàtica d’estudi, no solament des d’una perspectiva teòrica sinó també aplicada, un 
requisit indispensable per a poder elaborar un programa vàlid d’intervenció adreçat a la nostra 
població. 



           

 

 

PLA DE TREBALL 

 

El programa de tractament 

El programa d’intervenció de la PMU és un tractament intensiu per a adolescents (de 11 a 18 
anys) que pateixen dolor crònic amb discapacitat associada. És un programa d’intervenció 
grupal interdisciplinari, que es duu a terme de dilluns a divendres durant tres setmanes 
consecutives, en el qual sis adolescents acompanyats d’un dels seus pares, realitzen a diari 
sessions en les que es treballen cadascuna de les àrees de la vida que es troben afectades 
pels problemes de dolor crònic. S’inclouen també sessions individualitzades dels membres de 
l’equip amb l’adolescent, amb el cuidador, o amb la diada adolescent-cuidador.  

Durant aquestes tres setmanes estan programades diferents activitats per als adolescents i 
també per als seus cuidadors (generalment mares), orientades a incrementar la funcionalitat 
del pacient així com recuperar les activitats que li són pròpies per a la seva edat. La primera i 
tercera setmana les sessions es realitzen de forma grupal conjuntament amb els adolescents i 
els seus cuidadors, i la segona setmana es realitzen de forma independent sessions grupals 
d’adolescents i cuidadors. 

L’equip de professionals està format per un reumatòleg pediàtric, un psicòleg clínic, un 
fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional i una infermera. Tres dies a  la setmana es realitzen 
reunions de grup en les quals els membres de l’equip proporcionen feedback i observacions del 
progrés individual de cadascun dels pacients, que són contrastades amb les observacions dels 
altres membres i que permeten que el psicòleg clínic determini i ajusti el curs i la direcció de la 
teràpia. 

El temps global de contacte en el tractament és aproximadament d’unes 110 hores (60 hores 
d’activitat física i ocupacional, 35 hores de teràpia cognitiva, i 15 hores d’educació). Cada 
sessió de tractament té una durada de 50 minuts. El dia s’estructura com un dia escolar, des de 
les 9 del matí fins a les 4 de la tarde. Moltes sessions requereixen exercicis escrits o pràctica 
d’habilitats al vespre o pel cap de setmana, doncs el tractament fa un clar èmfasi en la 
normalització, pràctica, manteniment i promoció del canvi a casa. Els pacients reben informació 
per escrit sobre tots els aspectes del programa i cadascuna de les sessions, obtenint al final del 
tractament un manual i/o guia per al pacient. 

 

Metodologia 

Els eixos metodològics a partir dels quals la doctoranda ha realitzat el seu treball han estat: 

1. La observació participant. Sota la supervisió guiada d’un professional expert la 
doctoranda ha pogut dur a terme una fase inicial d’observació participant, entrenament i 
aprenentatge de les tècniques aplicades. 

2. La intervenció tutoritzada (mentoring programme). La doctoranda ha participat 
activament en el tractament com a coterapeuta posant en pràctica les habilitats 
terapèutiques adquirides i les tècniques apreses mitjançant l’observació participant. 
Posteriorment la doctoranda ha rebut el feedback dels professionals experts que han 
supervisat la seva intervenció. 

3. La supervisió i discussió amb el personal experimentat. La doctoranda ha concertat 
reunions setmanals amb els membres de l’equip per comentar la recerca que està 
duent a terme. S’ha presentat el programa d’intervenció que s’està dissenyant i s’ha 
discutit amb l’equip la seva idoneïtat, tenint sempre en compte l’adequació i l’adaptació 
del programa per a ser aplicat en el nostre context. 

 



           

 

 
 

Resultats  

La doctoranda ha tingut l’oportunitat d’evidenciar l’eficàcia del programa de tractament, el qual 
permet que adolescents amb problemes de dolor crònic i discapacitat associada recuperin la 
capacitat per tornar a participar en activitats pròpies de la seva edat i que són importants per a 
ells, millorant així la seva percepció de qualitat de vida i reduint l’impacte que el dolor té en les 
seves vides. Gràcies al tractament aconsegueixen una millora en la condició física, l’estat 
emocional i la vida social. Adquireixen una major independència i una percepció de control 
major del seu problema de dolor i dels seus recursos per a fer-li front. Els pares també es 
beneficien en la mateixa direcció i perceben de forma menys estressant el ser pares i tenir cura 
d’un adolescent amb dolor crònic.  

Pel que respecta als resultats formatius s’ha assolit l’objectiu principal: l‘aprenentatge dels 
procediments terapèutics del programa intensiu de tractament pel dolor crònic pediàtric que 
s'aplica a la PMU del RNHRD, per poder adaptar-lo i aplicació en el nostre context. De forma 
més específica, ha assolit els següents objectius prefixats (A) relacionats amb la recerca i (B) 
aplicats a la pràctica clínica: 

(A) La qualitat científica de la tesi i el disseny del programa de tractament interdisciplinar de 
dolor crònic pediàtric han millorat gràcies a: 

1. L'orientació i l’assessorament que ha rebut dels diferents experts de la PMU 
després de presentar el treball científic que està realitzant i el programa 
interdisciplinar de tractament que s’està dissenyant. 

2. La participació en les activitats de recerca que s'estaven desenvolupant a la PMU 
en el moment de l’estada de la doctoranda en relació a l'estudi de l'evidència, 
l'eficàcia i l'efectivitat dels tractaments multidisciplinars del dolor crònic. 

3. L’aprenentatge de la metodologia que utilitzen per avaluar l’eficàcia del tractament. 

4. La consulta directa de noves fonts bibliogràfiques. 

(B) Les habilitats terapèutiques per a poder aplicar el programa de tractament dissenyat han 
millorat gràcies a: 

1. L’observació del treball clínic que realitzen els diferents professionals que formen 
l’equip, el qual li ha permès conèixer el sistema de treball d’un equip de dolor 
pediàtric interdisciplinar. 

2. L’adquisició dels coneixements i les habilitats necessàries pel procés d’avaluació, 
intervenció i tractament multidisciplinar del dolor crònic pediàtric. 

3. La pràctica de les habilitats, estratègies i tècniques que s’utilitzen per a avaluar i 
tractar el dolor, especialment aquelles que són dirigides pel psicòleg. 

4. La participació en el treball clínic del psicòleg al llarg del procés d’avaluació, 
intervenció i seguiment, actuant sobre les diferents unitats d’anàlisis (adolescent i 
cuidador principal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

 
 

CONCLUSIONS 

Gràcies a aquesta estada la doctoranda ha tingut la possibilitat de conèixer el rol i les tasques 
que realitzen cadascun dels professionals que treballen en aquest equip multidisciplinar de 
dolor crònic pediàtric reconegut a nivell internacional, i ha tingut també la possibilitat d’adquirir 
models de funcionament exemplars, que han millorat la qualitat científica del seu treball i la 
seva competència professional en l’àmbit sanitari al nostre país. 

Els programes interdisciplinars de rehabilitació cognitiu-conductual són efectius pel maneig del 
dolor i la discapacitat, per incrementar el rendiment físic, reduir el malestar emocional, 
incrementar l’assistència escolar, i retornar a l’activitat pròpia de l’edat. No obstant, i malgrat 
l’eficàcia de la qual informen aquests programes, actualment tant sols trobem a Europa un 
programa d’aquestes característiques en funcionament.  

Un estudi epidemiològic recent realitzat a Catalunya informa que la prevalença del dolor crònic 
en escolars d’entre 8 i 16 anys és d’un 37,3%. Per tant, tenint en compte les dades 
epidemiològiques del dolor crònic pediàtric a la nostra població i els resultats que obtenen 
aquests tractaments, s’haurien de promoure iniciatives per a la implantació de programes de 
tractament d’aquestes característiques al nostre país. 
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L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si esteu 
d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el document que us 
adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
La persona sotasignant, , en qualitat de beneficiària de l’ajut de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient, manifesta el seu consentiment exprés per tal que la justificació 
presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital RECERCAT del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a la llicència Creative Commons 
de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 30 de juliol de 2007 
 
 
 
 
Signatura 
DNI 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 


