
 

 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les beques predoctorals per a la formació de 

personal investigador (FI) 
 

 

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  
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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules)  

L'objectiu d'aquest projecte és que els nens i adolescents amb dolor crònic puguin gaudir d'una millor qualit at de vida. 

El projecte té dues línies de recerca complementàr ies. El primer objectiu espec íf ic és crear i adaptar instruments per 

avaluar l’experiència dolorosa a la poblac ió infantil. Dues són les mesures que s'han estudiat en escolars: l'escala 

numèr ica verbal (vNRS-11) tant en paper com en format electrònic, i una versió modif icada de la versió pediàtrica del 

Survey of Pain Attitudes (Peds-SOPA). El segon objectiu espec íf ic és avaluar els efectes de la teràpia cognit iva (TC) 

en una mostra de nens de 12 a 18 anys que pateixen dolor crònic. En concret, volem estudiar s i algunes 

característiques personals i familiars dels joves (per exemple, creences relacionades amb la salut, intensitat del dolor, 

estratègies d'afrontament, expectatives del tractament) estan associades a  l'adherència a les recomanacions 

terapèutiques i, en conseqüència, són variables que afavoreixen la recuperació d’aquests pacients. Un tractament de 

10 sessions es porta a terme per aconseguir aquest objectiu. S’ofereix als pacients un con junt d'habilitats i estratègies 

específ iques per a què puguin exercir un major control dels seus s ímptomes i reduir l'impacte d'aquests en les seves 

vides. Els resultats d'aquests estudis seran de gran interès per  millorar el maneig del dolor infantil. A més, els resultats 

determinaran quines són les variables associades amb l’adherència a les prescripcions terapèutiques. Aquest és un 

tema particularment d’interès pel fet de que un factor determinant de l’èxit clínic és el grau en què una persona 

s'adhereix a les recomanacions. D'altra banda, el desenvolupament de les mesures de dolor pediàtric és de gran 

rellevància tant per a c línics com per  a investigadors,  ja que moltes de les decisions clíniques es basen en allò que el 

pacient ha informat sobre el seu dolor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 

The aim of this project is to ensure that children and adolescents w ith chronic pain problems  enjoy a better quality of 

life. The project has tw o complementary lines of research. The f irst specif ic aim is to create and adapt instruments to 

assess pain in pediatric population. Tw o are the measures that have been studied: the verbal Numeric Rating Scale 

(vNRS-11) both paper and electronic version in younger and older children, and a modif ied version of the Pediatric 

version of the Survey of Pain Attitudes (Peds-SOPA). A sample of schoolchildren from the city of Tarragona w ere 

approached to participated, and they w ere individually interview ed during school hours. The s econd specif ic aim is to 

evaluate the effects of Cognitive Therapy (CT) in a sample of children betw een 12 and 18 years old suffering from 

chronic pain. Specif ically, w e w ant to study if some personal and familiar characteristics of the youngsters (e.g. he alth-

related beliefs, pain intensity, coping strategies, treatment expectations) are associated w ith adherence to treatment 

recommendations and, consequently, are variables that promote complete recovery or improvements in these patients. 

A 10-session group treatment is conducted to achieve this goal. Patients are taught and provided a set of specif ic skills 

so that they  can exert greater control over their symptoms and reduce the impact of these on their lives. Results from 

these studies w ill increase our understanding of the management of pediatric pain. Moreover, results w ill determine the 

variables associated w ith treatment-related adherence; this is a particularly important issue because a determinant of 

clinical success is the extent to w hich a person  adheres to treatment recommendations. On the other hand, the 

development of pediatric pain measures is of great relevance both for research and c linical purposes, most clinical 

decisions are based on patient-reported pain.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

2.- Memòria del treball (informe científ ic sense limitació de paraules). Pot incloure altres f itxers de qualsevol 

mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells.  
 
 

Durant el període becat, el treball s’ha centrat en dos línies complementaries de  recerca,  

totes dues relacionades amb el maneig del dolor en nens i adolescents.  Seguidament es 

detalla el treball realitzat en cadascuna d’aquestes àrees. Cal destacar que la tesi es realitza 

en format articles i l’estructura que es segueix a continuació correspon amb l’estructura de la 

tesi.  

 

1.Avaluació de l’experiència de dolor en nens i adolescents.  

Concretament s’ha treballat, i es continua treballant, en la validació de dues mesures per 

valorar la experiència del dolor en nens i adolescents. Per una banda s’ha validat la Escala 

Numèrica Verbal (vNRS-11, del seu nom en anglès 11-point  Verbal Numerical Rating Scale) 

per avaluar la intensitat del dolor i per altra banda, s’ha millorat la versió del Pediatric version 

of the Survey of Pain Attitudes (Peds-SOPA) que avalua les creences/actituds que els joves 

tenen sobre el seu dolor.  

 

1.1. Validació de l’Escala Numèrica Verbal (vNRS-11) 

1.1. 1. Validació de l’ la vNRS-11 en nens y adolescents (8-16anys) 

La vNRS-11 és una de les mesures més utilitzades per avaluar la intensitat del dolor. En els  

adults ha demostrat excel·lents propietats psicomètriques, i sovint es recomana davant altres  

mesures [2,4]. La vNRS-11 ha estat també àmpliament utilitzada per avaluar el dolor pediàtric  

[10]. Concretament, s'ha utilitzat per avaluar la intensitat del dolor en nens i adolescents en  

estudis experimentals [14], estudis clínics amb nens i adolescents amb dolor agut [7,9]  

i en estudis clínics amb pacients amb dolor crònic [6]. No obstant això, fins fa relativament 

poc, res  se sabia sobre les  seves propietats psicomètriques quan s'utilitza amb nens i 

adolescents [12,13]. El fet que fos una escala vàlida en adults no necessàriament significava 

que fos vàlida per als joves. De fet, a l’any 2008 la Pediatric  Initiative on Methods, 

Measurement, and Pain Assessment in Clinical Trials  (Ped-IMMPACT) [8] va realitzar una 

crida als investigadors per a que avaluessin  les  propietats psicomètriques de la vNRS, per 

determinar si aquesta escala es pot considerar una eina vàlida per avaluar la intensitat el 

dolor en nens i adolescents, sumant-se als suggeriment d’alt res autors [10,12]  

L’estudi que es va plantejar durant el primer any de beca va anar dirigit, precisament, a donar 

resposta a aquesta qüestió llançada per Ped-IMMPACT, i l’objectiu principal va ser estudiar 

les propietats psicomètriques de la vNRS-11 en nens i adolescents de 7 a 16 anys. Els 

resultats obtinguts en aquest estudi van ser presentats al  6th Congress of the European  

 



 

 

 

 

Federation of IASP Chapters (EFIC), celebrat a Lisboa (Portugal) del 9 al 12 de setembre de 

2009, i posteriorment van ser publicats  a European Journal of Pain. El text complet es pot  

consultar a http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19726211 . A continuació es reprodueix  

l’abstract.  

 

Miró J, Castarlenas E, Huguet A. Evidence for the use of a numerical rating 

scale to assess the intensity of pediatric pain. Eur J Pain 2009;13:1089 –95.  

Abstract 

The aim of this work was to evaluate the psychometric properties of the 

Numerical Rating Scale-11 (NRS-11) when used to assess pediatric pain 

intensity. We performed two studies: 175 schoolchildren, aged 8–12, participated 

in Study 1 and 63 children undergoing surgery and aged 6–16, participated in 

Study 2. The NRS-11 showed (a) adequate convergent construct validity when 

correlated with the Faces Pain Scale – Revised (FPS-R; r1 = 0.78, r2 = 0.93); (b) 

adequate discriminant validity in relation to measures of pain -related affect (z1 = 

3.55, z2 = 7.62) and disability (z1 = 7.62, z2 = 6.83); and (c) adequate criterion- 

related validity using measures of pain-related affect (r1 = .58, r2 = .66), disability 

(r1 = 0.22, r2 = .39), and quality of life (r2 = -.46). Schoolchildren were asked 

whether they preferred using the NRS-11 or the FPS-R when reporting the 

intensity of their pain. While both sexes and both the younger and older age 

groups preferred the FPS-R, this preference was more marked among girls and 

younger children. The NRS-11 has shown an acceptable level of validity for 

assessing pain intensity in both samples, however, additional research is needed  

in order to fully clarify the lower age limit in which the NRS -11 can be used.  

 

 

1.1.2. Validació de  la vNRS-11 en nens petits (6-7 anys) 

Varis van ser  els autors que també van estudiar les propietats psicomètriques de la vNRS-11 

responent a la crida que va fer el grup Ped-IMMPACT l’any 2008. Tots els estudis publicats, 

el nostre també, refereixen resultats favorables que suporten la utilitat de la vNRS-11 en 

població infantil [1,11,15]. Tot i això, encara hi ha alguns assumptes als que cal prestar 

atenció. Les principals preguntes que queden per estudiar en relació a aquesta escala són: a) 

les instruccions que l’investigador/clínic ha de donar al nen/adolescent en el moment de la 

seva administració; b) la definició de l’extrem superior i inferior de l’escala, es a dir, com 

definim el 0 i el 10; c) la edat mínima a partir de la qual la majoria dels nens són capaços de 

utilitzar la vNRS-11; i  d) quines son les tasques més adequades que ens permetin identificar 

quins nens son capaços d’utilitzar l’escala (screening tasks).    

Tenint en compte tot això, el següent estudi que ens vam plantejar va anar adreçat a intentar 

resoldre els aspectes plantejats en els punts c) i d). Els resultats obtinguts en aquest estudi  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19726211


 

 

 

 

van ser  presentats al  7th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC),  

celebrat a Hamburg (Alemanya) del 21 al 24 de setembre de 2011. Posteriorment s’ha enviat  

l’article per a ser publicat a la revista PAIN, una de les revistes amb més prestigi dins l’àmbit  

del dolor, i a hores d’ara està pendent de revisió. A continuació es pot llegir l’abstract.  

 

Castarlenas E, Miró J,  Sánchez -Rodríguez E. Is the Verbal Numeric Scale a 

valid tool to assess pain intensity in children bellow 8 years of age?  

Abstract  

The verbal numeric rating scale (vNRS-11) is one of the most widely used scales 

to assess pediatric pain intensity. Available literature shows that it is a valid 

instrument to assess pain intensity in children 8 or older. The main aim of this 

work was to study whether the vNRS-11 is also a valid instrument when it is 

used with children under the age of 8. 126 schoolchildren (mean age=6.87; 

sd=0,86) were individually interviewed. Participants had to report the maximum 

intensity of the most frequent pain they had experienced in the last three months, 

and the intensity they would experience in three different circumstances, using 

the vNRS-11 and some other widely used scales: the Faces Pain Scale -Revised, 

the Visual Analogue Scale and the Coloured Analogue Scale. They had to rate 

their affective state in relation to the pain experience and report about their pain-

related disability. Participants had also to indicate which of the four scales they 

preferred most. The vNRS-11 showed a high convergent construct validity (r= 

0.72 to 0.88); adequate discriminant validity in relation to measures of pain-

related affect (z= 2.47-5.55); and adequate criterion-related validity using ratings 

of pain-related affect (r= 0,57 to 0,76). The vNRS-11 was the second most 

preferred scale. This study contributes to the increasing literature that supports 

the use of the vNRS-11 to assess pain intensity in children. Specifically, it shows 

that it can be used in children as young as 6 years of age.  

 

1.1.3. Comparació de la versió electrònica i la versió en paper de la vNRS-11.   

Els principals avantatges de l'ús de les noves tecnologies en el maneig dolor infantil són,  

entre d’alt res, augmentar l'accés al tractament, augmentar l’eficàcia dels tractaments, 

disminuir el cost de les intervencions i augmentar la precisió dels instruments de mesura. En 

aquest estudi ens hem plantejat comparar la versió electrònica (administrada a través d’un 

iPod) i  la versió en paper de la vNRS-11. Actualment s’està recollint dades per tal de 

determinar si ambdues versions son intercanviables i si els resultats obtinguts amb les dues 

versions es poden comparar entre ells, per tant encara no podem oferir resultats finals. Si els 

resultats son favorables ens serà de gran ajuda per al tractament que estem desenvolupant  

(segona línea de recerca en la que es centra la tesi) ja que ens permetrà avaluar la intensitat  

 



 

 

 

 

del dolor dels joves que hi participen, en diferents moments clau del programa de tractament, 

sense necessitat que vinguin a l’hospital.  

 

1.2.Validació del Pediatric version of the Survey of Pain Attitudes (Peds-SOPA) 

Les actituds i creences que tenen els nens i adolescents sobre el dolor tenen un paper 

important en  l’experiència de dolor, influint en com s’enfronten a aquest problema i per tant, 

té una relació directa amb  el desenvolupat de discapacitat relacionada amb el dolor. Davant  

la necessitat de tenir a la nostra població un instrument per avaluar aquesta variable, es va 

decidir millorar la versió disponible en anglès. El Peds-SOPA [3] es basa en el Survey of Pain 

Attitudes (SOPA) [5], dissenyat per avaluar les creences relacionades amb el dolor en 

població adulta. Engel et al. [3] han informat de les seves propietats en població infantil, 

posant de manifest que la versió infantil es caracteritza per tenir una bona fiabilitat i validesa 

concurrent. A partir d’aquests resultats, estem treballant per validar el Peds-SOPA en la 

nostra població, amb l’objectiu d’analitzar les propietats psicomètriques, es a dir, la estructura 

factorial (que no realitzen els autors de la versió infantil), la fiabilitat i la seva validesa. Cal 

destacar que s’ha modificat la versió original, incorporant nous ítems a cadascuna de les set  

subescales que el formen. Per tant, no es tracta únicament d’una traducció, sinó també s’ha 

treballat per millorar aquest instrument. Actualment, s’està recoll int les dades en escoles de 

Tarragona per tal d’assolir aquest objectiu.  

 

2.Desenvolupament d’un tractament cognitiu per adolescents amb dolor crònic i estudi  

de les variables relacionades amb l’adherència terapèutica.  

S’ha treballat i s’està treballant en l’elaboració i aplicació del protocol d’avaluació i tractament   

per nens i adolescents que pateixen problemes de dolor crònic. L’objectiu principal és reduir 

el dolor i la discapacitat d’aquests joves.  

Un dels aspectes que estem estudiant en aquesta mostra de nens i adolescents amb dolor 

crònic són els factors que estan relacionats amb l’adherència o compliment terapèutic. 

Conèixer quins factors poden relacionar-se amb l’adherència té gran interès per als  

professionals que tracten amb pacients que presenten malalties cròniques. La investigació 

realitzada fins ara ens indica que no seguir els tractaments prescrits pot tenir conseqüències 

greus tant pel propi pacient (augment de la discapacitat, malestar psicològic... ) com per a la 

societat (ús continuat dels serveis de salut, tractaments més costosos...). Ens interessa 

conèixer quins són els factors que fan que els pacients no segueixin el tractament o ho facin 

parcialment. Estudiem tant factors relacionats amb el propi tractament (p.ex., complexitat del 

tractament, temps que suposa per al pacient, interferència amb les activitats quotidianes) 

com variables relacionades amb el pacient (p.ex., severitat  de la malaltia, creences 

relacionades amb la salut, estils d’afrontament, lloc de control de salut, catas trofisme, 

actituds).  

 



 

 

 

 

També estem investigant la relació entre l’adherència terapèutica i factors relacionats amb la 

família del nen/adolescent que pateix dolor crònic.  Per una part, volem conèixer si el fet  

d’incloure als pares a les sessions de tractament té algun efecte en el compliment terapèutic i 

en els resultats. I per altra banda ens interessa conèixer si l’impacte i interferència que té el 

problema de salut a la família està relacionat amb el fet que el pacient compleixi les tasques 

terapèutiques que se li encomanen. 

De moment no podem mostrar resultats concrets ja que la mostra que disposem no és 

suficientment gran.  Com a resultats molt preliminars podria existir una relació entre el grau 

de severitat de la malaltia i l’adherència terapèutica, i també hem observat que les actituds de 

la família exerceixen una gran influència.  
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