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1. Explorant el model Barnahus 
Marta Codina 
 

1.1 Origen  

A mitjans dels anys 1980, van sorgir els centres anomenats Children’s Advocacy Centers 
(CAC) als Estats Units, que buscaven reduir la victimització secundària, és a dir, la 
derivada del contacte de la víctima amb el sistema d’avaluació, notificació i 
denúncia, que no es troba sempre adaptat a les necessitats que presenta el nen, nena o 
adolescent. Aquests centres plantejaven un model alternatiu a seguir per donar una 
resposta adequada al nen o nena víctima de la violència i les seves necessitats. Aquest 
model americà aviat es va traslladar al context europeu el 1998 amb la creació de la 
primera Barnahus (‘casa dels nens’ en islandès) a Reykjavík (Islàndia). Els anys següents, 
més països nòrdics van implementar les pròpies Barnahus, i es va crear així una xarxa de 
centres que, en compartir característiques i objectius comuns, sempre respectant la 
realitat legal, social i cultural de cada un, donaria lloc a un model comú: el model 
Barnahus. Aquest model es crea entorn a l’interès superior del menor i té com a objectiu 
la reducció de la victimització secundària, així com la creació d’un context en el qual el 
nen o la nena sigui atès de forma integral i per un equip multidisciplinari de professionals 
experts coordinats entre si (Johansson et al., 2017). Actualment, existeixen més de 
cinquanta Barnahus a tot Europa, i el desembre de 2020 (vegeu Promise webiste), la 
Xarxa Barnahus està formada per vint-i-dos països membres i participa en trenta-nou 
contextos nacionals diferents. 

1.2 Elements clau del model Barnahus 

Inicialment, el model Barnahus va prendre el model dels CAC com a inspiració i el va 
adaptar a la realitat europea, però amb l’objectiu comú de donar una resposta efectiva 
i respectuosa al benestar dels nens i nenes en els casos d’abús sexual (Walsh et al., 
2003). Actualment, el model en la majoria dels països abasta tant els casos d’abús sexual 
com els d’altres tipus de violència. Així doncs, els elements centrals de tots dos models 
convergeixen en la mateixa línia base (Johansson et al., 2017) i a trets generals els punts 
més rellevants del model Barnahus podrien resumir-se en: 
  

• Es tracta d’un enfocament multidisciplinari que té en compte totes les agències 
i professionals involucrats en el procés legal, el suport i el tractament necessaris 
per als nens i nenes víctimes de violència. 
• Es regeix pel principi d’«una única porta», que vol dir que en un únic entorn els 
professionals han d’estar disponibles per al nen i no a l’inrevés. 
• Es descriu com una casa amb quatre habitacions que representen les àrees que 
abasta: la investigació criminal, la protecció, la salut física i la salut mental. 
• Té com a objectiu principal evitar la victimització secundària, i crea espais 
amigables per als nens i nenes, centrats en ells, i sensibles, cosa que significa que 
la interacció dels professionals i l’entorn no causarà dany addicional en les 
víctimes. 
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• El centre ha de ser un lloc segur i neutral perquè el nen o nena expliqui la seva 
experiència i sigui atès pels professionals sense riscos per al seu benestar.  
• El nen o nena no acudeix als tribunals de justícia, sinó que el seu testimoni es 
pren al mateix centre i s’utilitza en el procés penal, amb totes les garanties 
legals, de manera que s’evita que hagi de comparèixer personalment davant del 
tribunal. 

  
El concepte mateix de Barnahus preveu una certa flexibilitat i variabilitat, però amb la 
intenció de definir els principis comuns que han de regir les intervencions i serveis del 
model neixen els estàndards de qualitat Barnahus (Haldorsson, 2017), que s’han 
formulat per garantir la transferència i adaptabilitat del model als diferents contextos 
nacionals que formen la xarxa Barnahus. 

1.3 Evidència després de la capacitat de reduir la revictimització 
Aquest model busca reduir la victimització secundària i construeix les seves bases 
sobre recursos i tècniques basats en l’evidència. 
  
Una de les claus del model és que tots els professionals treballin coordinats sota un 
mateix sostre i formin un equip multidisciplinari. L’efectivitat de la intervenció 
multidisciplinària en els casos de victimització infantil s’ha assenyalat sistemàticament 
en múltiples estudis (Herbert i Bromfield, 2019), i s’ha vist com modula l’estrès de la 
víctima en relació amb el procés d’investigació, la qual cosa al seu torn es relaciona amb 
una disminució de la probabilitat de desenvolupar simptomatologia traumàtica derivada 
de la intervenció (Tishelman i Geffner, 2010). Així mateix, la interacció d’aquests equips 
de professionals amb els nens i nenes víctimes, així com amb els seus cuidadors no 
infractors, ha resultat en un augment de la satisfacció amb el procés i l’equip quan la 
resposta és coordinada (Bonach et al., 2010 ). 
  
No obstant això, si un dels punts forts d’aquest model són la coordinació i 
l’especialització dels professionals, cal tenir en compte també que els professionals que 
treballen amb nens i nenes que han patit abusos poden sofrir trauma secundari en estar 
exposats constantment als detalls aversius de l’abús (Sprang et al., 2011). Un estudi 
recent amb professionals de centres danesos que treballen en el model Barnahus va 
vincular el trauma secundari que pateixen els seus professionals amb el deteriorament 
funcional social i cognitiu, així com amb el burnout (Louison Vang et al., 2020). Aquesta 
conseqüència greu de la feina continuada amb menors víctimes de la violència s’ha de 
tenir en compte en qualsevol model basat en la intervenció directa amb aquest tipus de 
col·lectius, però especialment en el model Barnahus, en el qual els professionals són 
clau per brindar la millor intervenció als menors, la qual es pot veure afectada si els 
professionals al seu torn no reben l’assistència i cures necessàries.  
  
A més, sovint es confia en la capacitació dels professionals per desenvolupar les funcions 
dins d’aquests equips, però la falta de formació específica o capacitació dels educadors, 
metges o policies pot ser un problema real i pot incidir en el benestar dels nens i nenes 
(Olson i Stroud, 2012). Per això un altre punt important és avaluar els coneixements dels 
professionals i proporcionar formació regular per assegurar-se que tots tenen els 
coneixements i les capacitats adequades i esperades. 
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D’altra banda, un altre element clau en aquest model és l’entrevista forense, específica 
i basada en l’evidència. Els professionals de les Barnahus segueixen el protocol NICHD, 
que és una guia d’entrevista per a nens i nenes víctimes amb una alta validesa empírica 
(Benia et al., 2015). Aquest equip també treballa amb altres eines per al tractament, 
igualment basades en l’evidència, com la teràpia cognitivoconductual centrada en el 
trauma (TF-CBT) de Cohen et al. (2006), que resulta de gran utilitat per tractar les 
víctimes que presenten simptomatologia posttraumàtica i altres trastorns com a resultat 
de la victimització. 

1.4 Revisió comparada dels països que disposen de dades 
L’estudi de Nesvold et al. (2005) va comparar els diferents serveis per atendre víctimes 
d’abús i agressió sexual dels països nòrdics, i va trobar que, en comparació amb 
els instituts forenses, administrats per la policia a Dinamarca i Finlàndia, els 
centres Barnahus a Islàndia i Noruega rebien i assistien més víctimes. Els instituts 
forenses atenien principalment casos més greus d’agressió i violació, mentre que les 
Barnahus atenien un espectre més gran de casuístiques, però de menys gravetat. No 
obstant això, les Barnahus trigaven més temps a atendre les víctimes, en comparació 
amb els instituts forenses, que les atenien majoritàriament en un termini aproximat de 
vint-i-quatre hores. A les Barnahus aquest termini sols es complia en el 50 % dels 
casos. Uns altres estudis com el d’Olson i Stroud (2012) adverteixen que els nens i nenes 
atesos en Barnahus poden, de fet, romandre-hi sense rebre intervenció llargs períodes 
de temps. Aquests autors alerten de la gran variabilitat de casuístiques depenent del 
centre i de la necessitat d’analitzar-les en profunditat. 
  
Kaldal et al. (2010) van analitzar les vint-i-dues Barnahus de Suècia en aquell moment i 
van concloure que les Barnahus, ben administrades, són substancialment millors que 
altres formes d’atenció i intervenció policial per als nens i nenes víctimes. En primer lloc, 
pel fet que brinden tots els serveis en el mateix lloc, i això fa augmentar la sensació de 
seguretat en els nens. En segon lloc, perquè la col·laboració entre els diversos 
professionals i disciplines involucrades aporta una base de coneixements més àmplia 
per a les investigacions i permet als actors involucrats abordar la intervenció dels nens i 
nenes des de diferents perspectives. En canvi, aquelles Barnahus mal administrades 
presentaven problemes estructurals similars als sistemes d’atenció clàssics.  
  
Posteriorment, dos treballs més han examinat la implementació a Suècia de les 
Barnahus (Landberg i Svedin, 2013; Rasmusson, 2011), i han trobat que aquest model 
presenta resultats positius evidents, com ara millores en la investigació i reducció dels 
temps del procés. A més, comparant el model Barnahus amb els models tradicionals, el 
Barnahus evitava l’exposició excessiva dels nens i nenes a les diferents agències i, un 
cop més, van detectar que la sensació de seguretat del nen o nena augmentava quan 
tot el procés tenia lloc en un mateix espai. Es va observar que, entre els punts a tenir en 
compte, es trobava el temps i esforç que requereix implementar i desenvolupar aquest 
tipus de centres. Destaquen que es necessita temps per desenvolupar rutines de 
funcionament adequades i establir consensos i cooperació amb les autoritats pertinents, 
i que es noten millores en els centres que porten més temps i s’administren 
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correctament, en comparació amb aquells més nous i amb menys experiència, que 
disposen d’una menor cooperació i implicació local o estatal. 
  
A Noruega, Stefansson et al. (2012) van examinar l’evolució de les sis primeres 
Barnahus i la conclusió general és que els nens que hi van atendre van rebre millor 
atenció que els nens que va entrevistar la policia o els tribunals. Va augmentar també la 
coordinació entre el sistema judicial i els serveis de suport i tractament. En aquest 
treball també s’esmenten un seguit de qüestions que s’haurien de resoldre com ara que 
no tots els nens tenen accés real a les Barnahus o que no sempre es fan exàmens 
mèdics en aquests centres. La necessitat d’una formació comuna i de centralitzar els 
processos i el model de gestió dels centres també són elements de millora que els autors 
destaquen. Una cosa important que també subratllen són les diferències considerables 
entre centres, a causa dels diferents recursos econòmics i de personal, diferències en 
l’enfocament de centre o la seva dinàmica. Els autors suggereixen que es dugui a terme 
una avaluació exhaustiva de l’assignació de recursos i que es consideri la viabilitat d’obrir 
Barnahus addicionals. 
  
Landberg i Svedin (2013) també al·ludeixen en el seu informe a l’avaluació que es va fer 
a les sis primeres Barnahus noruegues i suggereixen que les deficiències que s’observen 
es poden deure a condicions locals adverses, com ara acords de cooperació poc clars i 
inadequats, recursos insuficients assignats als centres o directrius i legislacions nacionals 
que no s’ajusten o, fins i tot, es contraposen al model. 

1.5 Conclusions 
El model Barnahus busca reduir la victimització secundària i basa els seus principis 
en recursos i tècniques basades en l’evidència. La base teòrica que el sustenta ha rebut 
indubtablement avals científics i sembla que apunta cap a la direcció correcta a seguir, ja 
que els primers treballs que n’analitzen els efectes sobre el benestar dels nens i nenes 
mostren bons resultats. No obstant això, es tracta d’un model jove, que sembla trobar-
se inevitablement amb alguns problemes que s’hauran de solucionar, així com 
augmentar l’evidència disponible amb els menors en edat preescolar (McGuire et al., 
2021). A més, s’ha de seguir avaluant el model, tant en el context nòrdic d’origen com 
en els diferents països i contextos nacionals que s’han unit els últims anys a la iniciativa 
i dels quals, fins avui, no hi ha dades disponibles sobre la implementació i resultats.  

1.6. Referències  

Benia, L. R., Hauck-Filho, N., Dillenburg, M., & Stein, L. M. (2015). The NICHD 
investigative interview protocol: A meta-analytic review. Journal of Child Sexual 
Abuse, 24(3), 259-279. 

 
Bonach, K., Mabry, J. B., & Potts-Henry, C. (2010). Exploring nonoffending caregiver 

satisfaction with a children’s advocacy center. Journal of Child Sexual Abuse, 19(6), 
687–708. 

 
Cohen, J. A., Mannarino, A. P., & Deblinger, E. (2006). Treating trauma and traumatic 

grief in children and adolescents. Guilford. 



  12 

 
Herbert, J. L., & Bromfield, L. (2019). Better together? A review of evidence for multi-

disciplinary teams responding to physical and sexual child abuse. Trauma, 
Violence, & Abuse, 20(2), 214–228. 

 
Johansson, S., Stefansen, K., Bakketeig, E., & Kaldal, A. (2017). Collaborating against 

child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Springer Nature. 
 
Kaldal, A., Diesen, C., Beije, J. & Diesen, E. F. (2010). Barnahusutredningen 2010. 

Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Jure Förlag. 
 
Landberg, A. & Svedin, C. G. (2013). A quality review of 23 Swedish Barnahus. Save the 

Children. 
https://calio.org/wp-content/uploads/2019/01/Inuti-ett-barnahus_eng.pdf 
 

Haldorsson, O. L. (2017). Barnahus quality standards. guidance for multidisciplinary and 
interagency response to child victims and witnesses of violence. 
https://www.barnahus.eu/s/wp-content/uploads/2020/02/PROMISE-Barnahus-
Quality-Standards.pdf   

 
Louison Vang, M., Shevlin, M., Hansen, M., Lund, L., Askerod, D., Bramsen, R. H., & 

Flanagan, N. (2020). Secondary traumatisation, burn-out and functional 
impairment: findings from a study of Danish child protection workers. European 
Journal of Psychotraumatology, 11(1), 1724416. 

 
McGuire, A., Steele, R. G., & Singh, M. N. (2021). Systematic review on the application 

of trauma-focused cognitive behavioral therapy (TF-CBT) for preschool-aged 
children. Clinical Child and Family Psychology Review, 4, 20–37. 

 
Nesvold, H., Worm, A. M., Vala, U., & Agnarsdóttir, G. (2005). Different Nordic facilities 

for victims of sexual assault: A comparative study. Acta obstetricia et gynecologica 
Scandinavica, 84(2), 177-183. 

 
Olson, S. & Stroud, C. (2012). Child maltreatment research, policy and practice for the 

next decade. The National Academies Press. 
 
Rasmusson, B. (2011). Children’s advocacy centers (Barnahus) in Sweden. Child 

Indicators Research, 4(2), 301–321. 
 
Sprang, G., Craig, C., & Clark, J. (2011). Secondary traumatic stress and burnout in child 

welfare workers: A comparative analysis of occupational distress across 
professional groups. Child Welfare, 90(6), 149–168. 

 
Stefansson, K., Gundersen, T. & Bakketeig, E. (2012). Barnehusevalueringen 2012. 

Delrapport 2. En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt 
ledere og ansatte. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 
NOVA Rapport 9/2012. 



  13 

 
Tishelman, A. C., & Geffner, R. (2010). Forensic, cultural, and systems issues in child 

sexual abuse cases—Part 2: Research and practitioner issues. Journal of Child 
Sexual Abuse, 19(6), 609–617. 

 
Walsh, W., Jones, L., & Cross, T. P. (2003). Children’s Advocacy Centers: One philosophy, 

many models. American Professional Society on the Abuse of Children Advisor, 
15(3), 3–7. 

 
  



  14 

2. Entrenament i formació en victimització sexual infantil basats 
en l’evidència 
Laura Andreu 
 
 

2.1 Introducció 

Un dels aspectes més rellevants en relació amb la prevenció de la victimització 
secundària és la formació dels professionals que intervenen amb les víctimes 
(Campbell i Raja, 1999). Aquesta formació fomenta l’adquisició de nous coneixements 
(Martin i Silverstone, 2016), a més de produir canvis d’actituds en els professionals 
(Pereda et al., 2011) que suposen un impacte directe en la intervenció amb les víctimes 
(Fox i Cook, 2011). Els professionals consideren que els programes de formació els 
resulten profitosos i útils (Rheingold et al., 2012) a més d’aportar-los seguretat i 
autoconfiança en l’exercici del seu rol professional (Bond i Dogaru, 2019; Kenny et al., 
2019). 
  
En el camp de la victimització sexual infantil s’han desenvolupat en les últimes dècades 
diversos programes destinats a formar diferents col·lectius. Així, per exemple, aquests 
programes es dirigeixen a la població general amb l’objectiu de proporcionar eines als 
adults que interaccionen amb nens i nenes que els permetin detectar i intervenir davant 
possibles casos d’abús (Martin i Silverstone, 2016; Rheingold et al., 2015). 
  
També s’han presentat programes destinats a professionals de l’àmbit educatiu (Hanson 
et al., 2008), ja que el temps que els nens passen en l’entorn escolar situa els mestres 
en una posició privilegiada per detectar indicadors de risc socials i emocionals, 
comportaments inapropiats i conseqüències acadèmiques de l’abús sexual infantil 
(Scholes et al., 2012). Uns estudis duts a terme a Espanya mostren que l’experiència i el 
coneixement en victimització infantil dels professionals que treballen a l’escola influeix 
de forma significativa en la notificació de les sospites d’abús i maltractament que es 
tinguin a les autoritats (Greco et al., 2017). 
  
També existeixen programes dirigits a professionals de l’àmbit policial, atès que solen 
ser el primer contacte de les víctimes amb el procés de notificació i denúncia (Stone et 
al., 1984). 
  
Finalment, també hi ha programes dirigits a formar professionals de la salut, amb el 
propòsit de millorar les avaluacions i l’assistència a les víctimes (Kenny i Abreu, 2015; 
Palusci i McHugh, 1995; Victor-Chmil i Foote, 2016). Davant d’un possible cas d’abús 
sexual infantil, els professionals mèdics han de saber com respondre, si han de derivar 
el cas perquè s’avaluï i a quins professionals derivar-lo, si cal notificar-ho a les autoritats, 
i com assessorar els pares i reduir el risc de problemes emocionals posteriors derivats 
de la situació (Jenny et al., 2013). 
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Tot i la implementació d’aquests programes de formació en el camp de la victimització 
sexual infantil, alguns estudis evidencien que els professionals continuen mantenint 
falses creences sobre l’abús sexual infantil [per exemple, professionals de la 
psicologia (Pereda et al., 2012)] i desconeixen aspectes rellevants i necessaris per a la 
seva intervenció [per exemple, professionals de l’àmbit educatiu (Márquez-Flores et al., 
2016)  i professionals de l’àmbit de l’abús sexual infantil (Pelisoli et al., 
2015)]. Els professionals manifesten, a més, una gran insatisfacció amb l’escassa 
formació rebuda i subratllen la necessitat de ser formats en aquest camp [per exemple, 
professionals de l’àmbit de la pediatria (Giardino et al., 1998) i professionals de l’atenció 
a la infància (Rheingold et al., 2012)]. 

2.2 Característiques dels programes de formació 
Quant als destinataris de la formació, la complexitat que comporta la intervenció en els 
casos d’abús sexual infantil requereix equips multidisciplinaris (Kenny i Abreu, 2015; 
Yamaoka et al., 2019), per la qual cosa resulta fonamental que la formació estigui 
adreçada a aquests equips en conjunt (Haas et al., 2011). 
  
En relació amb les matèries que ha d’abordar la formació, Chen et al. (2013) van 
consultar a vint-i-cinc experts de diferents disciplines els objectius que haurien de 
perseguir-se en planificar una formació sobre abús infantil. Aquests autors van 
concloure que les formacions havien d’oferir, en primer lloc, coneixements teòrics sobre 
l’abús, normes subjectives i actituds cap a l’abús, a més de proporcionar habilitats per a 
la intervenció en aquests casos, així com entrenar els professionals en col·laboració 
multidisciplinària. 
  
Alguns autors han explorat els continguts teòrics que s’haurien d’incloure en aquests 
programes. La figura 2.1 mostra una síntesi d’aquests continguts. 
  
En primer lloc, cal eliminar els mites i creences que encara avui persisteixen en la 
societat, fins i tot entre els professionals d’aquest àmbit, sobre l’abús sexual 
infantil (Cromer i Goldsmith, 2010). 
  
En segon terme, per aconseguir una detecció eficaç de l’abús és essencial que tant els 
professionals com la ciutadania en general coneguin la simptomatologia característica 
de l’abús sexual infantil. La investigació ha agrupat l’àmplia diversitat de símptomes 
associats a l’abús sexual infantil en cinc categories: problemes emocionals, problemes 
cognitius, problemes de relació, problemes funcionals i problemes de conducta (Pereda, 
2009). 
  
També és important entendre que tot i que algunes víctimes presenten conseqüències 
adverses derivades de l’experiència de victimització sexual, la relació entre l’abús sexual 
infantil i el desajust psicològic no és causal (Rind i Tromovitch, 1997), sinó que hi 
intervenen mediadors com les característiques de l’abús, factors situacionals com el 
suport social o variables cognitives de la víctima (Cantón-Cortés i Cortés, 2015; Tremblay 
et al., 1999). Finkelhor i Browne (1985) van desenvolupar un model conceptual que 
tracta d’explicar la relació entre l’experiència d’abús sexual infantil i les seqüeles 
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potencials a partir de quatre dinàmiques traumàtiques provocades per l’abús: 
sexualització traumàtica, traïció, impotència i estigmatització. 
  
Una altra qüestió que s’ha d’incloure en la formació per facilitar a les víctimes la 
revelació de l’abús, és la identificació i comprensió de les barreres i obstacles que troben 
els nens per narrar el succeït (Alaggia et al., 2019; Lemaigre et al., 2017). Les reaccions 
negatives de l’entorn davant la revelació de l’experiència de victimització sexual han 
demostrat tenir un gran efecte en el desenvolupament posterior de 
psicopatologia (Dworkin et al., 2019). 
  
Quant a la intervenció enfront d’una sospita d’abús sexual infantil, la complexitat que 
comporta l’avaluació d’aquests casos requereix una exploració multidisciplinària que 
impliqui professionals de la salut, com un pediatre i psicòleg infantil, a més d’un 
treballador social i qualsevol altre professional que sigui pertinent per a cada cas 
particular (Pereda i Abad, 2013). 
  
Si bé totes les víctimes d’abús sexual infantil no desenvolupen problemes psicològics, hi 
ha en aquesta població un major risc de patir psicopatologia o altres conseqüències 
negatives associades a l’abús (Maniglio, 2009). A causa d’això, és imprescindible que els 
professionals coneguin els tractaments basats en l’evidència existents com ara la teràpia 
cognitivoconductual focalitzada en el trauma (TF-CBT), la teràpia de joc o la teràpia de 
suport, entre d’altres (Dorsey et al., 2016; Gillies et al., 2016). 
  
Pel que fa a la intervenció amb les víctimes, algunes investigacions recents adverteixen 
de la necessitat d’atendre també el cuidador no infractor, ja que el suport rebut per les 
víctimes després de l’experiència abusiva té una gran influència en les conseqüències de 
l’abús (Barker-Collo i Read, 2003). Les intervencions amb aquests cuidadors inclouen 
des de proporcionar informació o oferir psicoeducació fins a grups de suport o teràpies 
de suport individual (Van Toledo i Seymour, 2013). 
  
Tant els ciutadans en general com tots els professionals que atenen la infància tenen 
l’obligació de notificar qualsevol sospita d’abús sexual infantil [Federació d’Associacions 
per a la Prevenció del Maltractament Infantil (FAPMI), 2011], per la qual cosa resulta 
fonamental que tant la població en general com els professionals tinguin un 
coneixement bàsic de com interposar una denúncia i del procés judicial 
subsegüent (Kenny i Abreu, 2015). Encara més, segons uns estudis recents duts a terme 
amb professionals de l’àmbit educatiu a Espanya (Greco et al., 2020), tenir coneixements 
sobre el procés de notificació d’un cas d’abús o maltractament infantil incrementa la 
possibilitat que s’intervingui sobre el cas i que es reporti a l’autoritat. 
  
Finalment, les formacions han d’incloure informació sobre el trauma vicari (Mccann i 
Pearlman, 1990) o l’estrès traumàtic secundari (Figley, 1995). Aquests termes fan 
referència al desgast psicològic o emocional que poden patir els professionals que 
atenen víctimes d’esdeveniments traumàtics (Guerra i Pereda, 2015). Conèixer aquesta 
problemàtica pot ajudar a prevenir-la i a una millor intervenció (Trippany et al., 2004), 
per la qual cosa cal que aquests professionals coneguin les variables i factors que poden 
influir en l’aparició d’aquest trastorn (Trippany et al., 2003 ). 
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Figura 2.1. Contingut de la formació en abús sexual infantil (Kenny i Abreu, 2015). 
 
Cal afegir que, si bé les investigacions en aquest camp s’han centrat a determinar 
l’eficàcia dels programes de formació, hi ha escassa evidència sobre quines 
metodologies són més eficaces per adquirir aquests coneixements. 
  
De la revisió de la metodologia emprada en diferents programes de formació es pot 
extreure que, en relació amb la seva durada, els que ofereixen una formació continuada 
resulten més profitosos que els que s’ofereixen en sessions úniques (Kenny i Abreu, 
2015). D’altra banda, la majoria dels estudis coincideixen que l’estratègia docent més 
eficaç és aquella en la qual després d’un mòdul inicial teòric els participants poden posar 
en pràctica aquests coneixements en escenaris de casos reals, ja sigui mitjançant 
simulació (Victor-Chmil i Foote, 2016), visionament de material audiovisual (Stone et al., 
1984) o assistència a intervencions reals en programes de pràctiques (Palusci i McHugh, 
1995; Yamaoka et al., 2019). 
  
Pel que fa al format de la formació, recentment alguns programes han inclòs una part o 
la totalitat dels seus continguts en format en línia (Victor-Chmil i Foote, 2016; Yamaoka 
et al., 2019). Aquesta metodologia permet que més professionals puguin accedir a la 
formació i, encara que amb algunes limitacions, resulta efectiva (Paranal et al., 
2012). Tot i això, les preferències dels participants s’inclinen cap a un format presencial, 
ja que, segons constaten, afavoreix l’intercanvi d’informació i el debat entre 
professionals (Bond i Dogaru, 2019; Rheingold et al., 2012). 
  
En conclusió, tot i l’increment de programes de formació en el camp de la victimització 
sexual infantil dels últims anys, se segueixen evidenciant mancances en la formació 
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d’aquests professionals. La formació ha demostrat ser un element clau en la millora de 
la intervenció, que ha generat efectes positius tant en les víctimes com en els 
professionals mateixos. Pel que fa a la metodologia que més afavoreix l’aprenentatge, 
els programes de formació continuada, que ofereixen la possibilitat de posar en pràctica 
els coneixements teòrics adquirits, són aquells que resulten més eficaços. 
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3. Intervenció multidisciplinària 
Laura Andreu 

 
 

3.1 Origen 

La intervenció multidisciplinària (MDT) en victimització infantil té l’origen als Estats Units 
a finals dels anys 1980 (Young i Nelson-Gardell, 2018). En aquesta època, es van 
augmentar els recursos destinats a intervenir en els casos d’abús infantil, la qual cosa va 
facilitar que un gran nombre d’institucions, agències i organitzacions duguessin a terme 
intervencions de diferent índole, però de forma totalment desorganitzada. Com a 
conseqüència, les víctimes havien de declarar en infinitat d’ocasions, davant de molts 
professionals, alguns sense preparació ni formació específica sobre infància ni tampoc 
sobre els protocols, tècniques i instruments més adequats per entrevistar nens i nenes 
(Connell, 2009). 
  
Cal tenir en compte que l’exploració de l’abús sexual infantil suposa un repte per a 
qualsevol professional, que no pot afrontar en solitari. Cal que aquest tipus 
d’exploracions les dugui a terme un equip multidisciplinari, que permeti avaluar 
cadascuna de les àrees que han demostrat incloure indicadors, en molts casos 
inespecífics i poc freqüents, que poden ajudar-nos a fer una avaluació correcta. Una 
coordinació adequada entre els professionals de l’àmbit clínic o social i els metges i 
psicòlegs forenses que portaran el cas a l’àmbit judicial és imprescindible per a un 
abordatge correcte d’aquestes situacions (Pereda i Abad, 2013). 
  
Per aquesta raó, el fiscal del districte de Huntsville (Alabama) va proposar que tots 
aquests professionals treballessin de forma conjunta en els casos d’abús infantil, per 
donar una resposta millor i més eficaç a aquests nens i nenes, alhora que es 
desenvolupaven investigacions més informades i efectives (Cramer, 1985). 

3.2 Definició i qui el compon 
Així doncs, es van crear els equips multidisciplinaris d’intervenció en l’abús 
infantil. Aquests equips estan formats per professionals de diferents àrees i tenen com 
a objectiu garantir l’interès superior del menor des d’una perspectiva professional 
conjunta (Herbert i Bromfield, 2019), mitjançant la millora en la col·laboració i 
comunicació de les diferents institucions implicades. 
  
Els equips multidisciplinaris han de treballar segons un acord o conveni en el qual 
s’establiran les pautes de treball de l’equip. S’hi han de recollir aspectes com la 
periodicitat de les reunions, els rols de cada professional, els protocols d’actuació en 
situacions de crisi, i tots els aspectes rellevants per al bon funcionament de l’equip 
(Herbert i Bromfield, 2019). Els components d’aquests equips varien àmpliament 
depenent del cas (Cross et al., 2012), però normalment estan compostos per 
representants del cos de policia, fiscalia, serveis de protecció a la infància, salut mental 
i pediatria. Cada un d’aquests professionals desenvolupa un paper dins de l’MDT (vegeu 
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la figura 3. 1). Cal ressaltar la funció de l’entrevistador forense, ja que poden exercir-la 
tant psicòlegs com treballadors socials o agents de policia. En qualsevol cas, aquesta 
funció ha d’exercir-la un professional amb formació específica en tècniques d’entrevista 
i desenvolupament evolutiu, per tal de ser capaç de recollir el testimoni del menor 
atenent a les peticions de l’MDT i causant el menor malestar possible al nen o nena (Van 
Eys i Benke, 2011). 
 

 
Figura 3.1. Funcions dels components d’un MDT (Van Eys i Benke, 2011). 
 
Alguns autors han apuntat possibles conflictes de rols en el paper dels psicòlegs en els 
MDT (Connell, 2009; Melton i Kimbrough-Melton, 2006). Aquests autors assenyalen 
que, atesa la seva formació, aquests professionals poden exercir molts rols dins de 
l’equip. Especialment ressalten la incompatibilitat entre el paper de terapeuta i el fet de 
formar part de l’equip que investiga el cas. De la mateixa manera, argumenten que a 
causa de la relació terapèutica que s’estableix amb el menor, no és possible ser objectiu 
pel que fa a la investigació (Melton i Kimbrough-Melton, 2006). Si bé aquests autors 
podrien tenir raó, guies com la Psychosocial Evaluation of Suspected Abuse in Children 
especifiquen que aquests rols els han d’ocupar diferents professionals (APSAC, 1997). És 
a dir, els professionals de la salut mental poden fer les entrevistes forenses i exercir com 
a terapeutes dins el mateix MDT, però mai en el mateix cas (Cross et al., 2012). 
  

Són els encarregats de dur a terme la recerca policial, entrevistar el sospitós i obtenir proves 
per a la fase d’instrucció del procés judicial. 

Cos de policia i fiscalia 

Representats majoritàriament per treballadors socials. Aquests professionals són els 
responsables de valorar la situació de risc del menor i d’adoptar les mesures de protecció 
necessàries. 

Serveis de protecció 

El pediatre duu a terme l’exploració mèdica i aporta a la investigació l’evidència física 
trobada. 

Pediatria 

El psicòleg és l’encarregat del tractament psicològic del menor, així com d’assegurar que el 
procés d’investigació provoca el mínim impacte negatiu en el menor. 

Salut mental 
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3.3 Efectivitat 
L’efectivitat de la intervenció multidisciplinària en els casos de victimització infantil ha 
estat àmpliament demostrada (Herbert i Bromfield, 2019). En termes generals, és 
raonable acceptar que la col·laboració entre professionals amb diferents coneixements 
específics donarà lloc a una millor presa de decisions en els casos intervinguts i, en 
conseqüència, repercutirà positivament en les víctimes i propiciarà millors resultats 
jurídics (Jackson, 2012). 
  
Quant a l’avaluació mèdica, alguns estudis duts a terme als Estats Units demostren que 
és més probable que l’examen mèdic el duguin a terme professionals entrenats si el cas 
s’atén en un CAC, que si segueix el procés tradicional (Walsh et al., 2007), fet que tindrà 
implicacions en les proves que s’obtinguin i que s’han de presentar al judici. 
  
En relació amb l’adaptació del procés judicial al menor, els estudis troben que la 
intervenció MDT modula l’estrès del procés d’investigació la qual cosa podria suposar 
una disminució de la probabilitat de desenvolupar simptomatologia traumàtica a les 
víctimes (Tishelman i Geffner, 2010). Així mateix, tant els cuidadors com els mateixos 
nens i nenes expressen més satisfacció amb el procés judicial (Herbert i Bromfield, 2019; 
Jones et al., 2007), sobretot per la resposta coordinada, el confort, l’amabilitat i 
disposició de personal (Bonach et al., 2010). 
  
D’altra banda, pel que fa a la millora en els resultats jurídics obtinguts, l’evidència és 
mixta. Mentre que algunes investigacions han trobat un augment evident en les taxes 
d’enjudiciament d’agressors (Miller i Rubin, 2009), un nombre més gran de càrrecs 
imputats (Joa i Edelson, 2004) i processos judicials més ràpids (Walsh et al. 2008), 
certes investigacions més recents troben menys millores de la intervenció MDT enfront 
de la intervenció tradicional (Edinburgh et al., 2008). No obstant això, la revisió 
d’Herbert i Bromfield (2019) mostra que això es deu probablement al fet que, encara 
que de manera informal, en l’actualitat la intervenció en els casos d’abús infantil és, 
d’alguna manera, sempre multidisciplinària. 
  
Per la seva banda, alguns estudis han explorat la perspectiva dels professionals que 
conformen aquests equips (Van Eys i Beneke, 2011; Young i Nelson-Gardell, 
2018). L’aspecte més valorat per aquests treballadors és l’intercanvi d’informació. Els 
components d’un MDT requereixen dels seus companys competències específiques de 
la seva àrea de coneixement i, de la mateixa manera, consideren que la seva aportació 
més gran a l’equip són els coneixements específics de la seva àrea de treball. Igualment, 
també consideren fonamental que l’entorn de treball sigui agradable i que hi hagi bona 
relació entre els membres de l’equip. Per això és imprescindible el respecte i la confiança 
entre els diferents professionals de l’equip. Young i Nelson-Gardell (2018) proposen una 
sèrie de pautes (vegeu la taula 3.1) per aconseguir aquest ambient laboral idoni, i 
apunten que cal conèixer els rols i responsabilitats de cada membre de l’equip, així com 
reconèixer les pròpies limitacions, tant professionals com personals, i recolzar-se en 
l’equip per suplir-les. 
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 Taula 3.1. Pautes per al bon funcionament de l’MDT (adaptat de Young i Nelson-Gardell, 
2018) 

— Establir relacions interprofessionals profitoses.     
— Afavorir l’intercanvi fluid d’informació sobre els casos.     
— Conèixer els rols i les responsabilitats dels altres membres de l’equip.     
— Reconèixer el treball dels altres membres de l’equip.     
— Admetre les limitacions professionals i personals.     
— Consultar amb altres membres de l’equip els aspectes concrets del seu camp de 
coneixement.     

— Entendre el desconeixement d’aspectes específics de la resta de membres de l’equip.   

 
 

3.4 Conclusions 

La intervenció multidisciplinària en els casos de victimització infantil ha demostrat ser 
una forma d’actuació efectiva que condueix a processos judicials més ràpids i menys 
nocius per a les víctimes. No obstant això, pot presentar dificultats ja que requereix 
l’acord de diversos professionals de diferents institucions, per la qual cosa resulta 
fonamental una estructuració adequada de l’MDT, l’establiment de rols clarament 
diferenciats, així com fomentar la coordinació i comunicació dins l’equip de treball. 
  

 
Figura 3.2. Aspectos a tener en cuenta para un trabajo efectivo del MDT. 
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4. Entrevista forense  
Diego A. Díaz-Faes 

 
 

4.1 Introducció 

Sovint, en un cas d’abús sexual, els nens  i nenes presumptes víctimes són les úniques 
fonts d’informació disponibles, de manera que comprendre com es pot facilitar i 
aconseguir que el testimoni dels i les menors sigui al més precís possible és un 
aspecte crític de l’avaluació forense. 
  
Durant les últimes dècades, la investigació sobre el desenvolupament i la memòria en la 
infància ha permès comprendre’n les característiques, fortaleses i debilitats. Això ha 
mostrat que els nens i nenes són capaços de recordar els incidents que han 
experimentat. No obstant això, la relació entre la memòria i l’edat és complexa, ja que 
hi intervenen un gran nombre de factors que poden incidir en la qualitat de la informació 
proporcionada, i en com i quan el menor revela abús: les característiques individuals del 
nen o nena, el comportament de l’entrevistador, les relacions familiars, les influències 
de la comunitat, i les actituds socials i culturals (Newlin et al., 2015). Des del punt de 
vista forense, els factors més rellevants són la capacitat de l’entrevistador per obtenir 
la informació, d’una banda, i la capacitat i voluntat del nen o nena d’expressar-la, de 
l’altra (Lamb et al., 2007). 
  
L’evidència acumulada i les millores en la pràctica professional han posat de manifest 
les formes més efectives de fer entrevistes forenses amb els nens i nenes. Així, és 
possible obtenir informació útil i precisa del seu testimoni, però això requereix tant un 
coneixement contrastat com una perspectiva realista de les seves capacitats, així com la 
utilització de procediments d’investigació i entrevista adequats (Poole i Lamb, 
1998). Sovint, en l’àmbit forense, s’han entrevistat i avaluat els nens i nenes víctimes 
d’abús sexual mitjançant tècniques inadequades i contraproduents, cosa 
que pot modificar i contaminar potencialment el contingut del seu testimoni, així 
com tenir un impacte negatiu en el seu benestar (Lamb et al., 2011). 
  
A més, les entrevistes forenses suposen, en si mateixes, un desafiament per als nens i 
nenes per moltes i molt diverses raons (Steele, 2012). La conversa mantinguda durant 
l’entrevista es produeix normalment en un lloc desconegut i amb un 
estrany, s’aborden temes i aspectes que poden resultar incòmodes, inquietants 
o aterridors, i enfront dels quals l’entrevistat pot no tenir la capacitat o el vocabulari 
adequat per descriure la seva experiència emocional i sensorial. L’esforç per recuperar i 
verbalitzar aquesta experiència sovint evoca records angoixants i experiències 
internes molt doloroses. No en va, l’entrevista forense requereix un tipus d’interacció i 
conversa molt diferent de les situacions quotidianes d’un nen o nena a causa del nivell 
de precisió, detalls i aclariments que són necessaris. A tot això, cal afegir-hi que la 
revelació durant l’entrevista no és senzilla, ja que fins i tot aquells nens i nenes que han 
revelat prèviament l’abús en un entorn informal poden mostrar-se reticents a fer-ho en 
un entorn formal (Prieve i Svedin, 2008 ). 
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4.2 Característiques de l’entrevista forense 
L’entrevista forense forma part d’un procés d’investigació més ampli, que persegueix 
obtenir informació l’única font de la qual és el nen o nena presumpta víctima d’abús. Es 
tracta d’un mètode sensible al desenvolupament del menor i que compleix la 
legislació espanyola vigent amb l’objectiu de recopilar informació objectiva i rellevant 
en relació amb una denúncia o acusació particular. D’aquesta manera, l’entrevista 
forense persegueix aclarir i descobrir els fets que realment han tingut lloc, no únicament 
recollir la informació que l’entrevistat recordi. Per tant, l’entrevistador forense investiga 
els fets, recopila objectivament detalls de rellevància legal i documenta les declaracions 
del nen o nena. Així mateix, li dona suport, però roman neutral respecte a l’autenticitat 
de la informació proporcionada i no estableix una relació que pugui suposar una 
ingerència en el relat del menor en un context de prova d’hipòtesis (Rohrabaugh et al., 
2011; Saywitz i Camparo, 2009). 
  
A més, en aquest context, comprendre les decisions que porten els nens i nenes a 
revelar l’abús és bàsic per millorar el disseny de les estratègies d’entrevista i intervenció 
(Malloy et al., 2013), així com per entendre per què esperen a revelar-lo i les barreres 
específiques associades que han de superar per aconseguir-ho, cosa que en última 
instància pot ajudar a explicar en un judici per què un menor no ha fet la revelació amb 
anterioritat i la complexitat que implica tot aquest procés (Schaeffer et al., 2011 ). 
  
Per aquestes raons, l’entrevista forense és fonamental per ajudar a comprendre 
l’experiència de victimització de forma més àmplia, així com per identificar la vivència 
de múltiples experiències de victimització en diferents episodis —polivictimització— 
(Finkelhor et al., 2007), i identificar possibles víctimes addicionals o testimonis que 
puguin corroborar els fets. 
  
Dins del procés d’avaluació del menor víctima, es distingeixen dos tipus d’entrevista: 
  

• Entrevista exploratòria. Es fa a petició dels serveis socials (o agència de 
protecció a la infància corresponent) i únicament hi són presents els tècnics de 
serveis socials. És una entrevista inicial que permet detectar, en casos de sospita 
o dubte, l’existència d’algun element que indiqui l’abús. La fan els psicòlegs a la 
Barnahus d’Islàndia. 

  
• Entrevista d’investigació o prova preconstituïda. Destinada a la investigació del 
cas, es considera pròpiament l’entrevista forense. La fa un psicòleg forense o un 
oficial de policia, es grava en vídeo i la segueixen en temps real en una sala 
adjacent els professionals que necessiten escoltar el nen o nena, els quals poden 
diferir en funció del país i marc legislatiu de referència. Solen ser-hi presents la 
policia, el fiscal, els serveis socials, el representant del nen o nena, l’advocat de la 
defensa, els treballadors de la Barnahus i, en alguns casos, el jutge —com passa, 
per exemple, a Islàndia. 

  
A tall d’exemple, en el model islandès es fa en primer lloc l’entrevista 
exploratòria. Després, si hi ha indicis suficients que mostrin la possible existència d’abús 
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sexual, es duu a terme l’entrevista forense. Per la seva banda, en els casos en què els 
indicis o l’existència de l’abús sexual són clars, es fa directament l’entrevista forense. Les 
entrevistes les fa un psicòleg de l’Agència de Protecció de la Infància, especialitzat en 
entrevista forense. 
  
Com s’ha vist, els records del nen o nena són l’aspecte central, però, en els casos en què 
l’experiència descrita no sembla basar-se realment en un succés que l’entrevistat ha 
experimentat, es tenen en compte dues possibilitats addicionals: la mentida intencional 
o el fals record (Laney i Loftus, 2015 ). Si els esdeveniments descrits van succeir, 
l’entrevistador ha de qüestionar-se la precisió de la memòria de l’entrevistat en relació 
amb els esdeveniments esdevinguts. Si la mentida és deliberada, s’ha de considerar com 
es mantenen dues versions inconsistents dels fets en la memòria, així com el possible 
origen. Mentre que, si es tracta de records falsos, se n’ha de considerar l’origen i 
manteniment. 
 
 

Edat 
(anys) Qui Què On Com Quan 

Amb 
quina 

freqüència 

Escenaris 
complets 

3¼        
        

4        
        

5-6        
        

7-8        
        

9-10        
        

+11        
Blau fosc: tipus de preguntes que un nen o nena PODRIA respondre a una edat específica. 
Blau clar: tipus de preguntes que ALGUNS nens o nenes podrien respondre a una edat específica. 

Figura 4.1. Entrevista forense: estimació del tipus de preguntes apropiades segons l’edat del menor. 
 
 
Per assegurar la qualitat de l’evidència obtinguda, i minimitzar la influència de 
l’entrevistador, els estàndards de qualitat Barnahus estableixen els principis bàsics 
següents sobre l’entrevista forense basada en les bones pràctiques (Haldorsson, 2017): 
  

1. Pràctiques i protocols basats en evidència 
• Les entrevistes forenses es duen a terme d’acord amb la pràctica i els protocols 
basats en l’evidència, que garanteixen la qualitat i la quantitat de l’evidència 
obtinguda.    
• L’objectiu principal de l’entrevista és evitar la revictimització i obtenir la 
narrativa lliure de les nenes i els nens amb el major detall possible, alhora que 
es compleixen les regles d’evidència i els drets de defensa.    
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2. Personal especialitzat 
• Les entrevistes forenses les duen a terme membres del personal especialitzat 
que reben formació regular (inicial i continuada) per fer entrevistes forenses.    

  
3. Ubicació i gravació 

• Les entrevistes forenses es duen a terme a la Barnahus i es graven 
audiovisualment per evitar repeticions dels diferents professionals que 
requereixen accedir a la declaració dels nens o nenes.    

  
4. Presència multidisciplinària i interinstitucional 

• L’entrevista forense la fa un únic professional.    
• Tots els membres rellevants de l’equip multidisciplinari i interinstitucional 
poden observar l’entrevista forense, en viu en una habitació contigua o gravada.    
• Existeix un sistema d’interacció entre l’entrevistador i els observadors perquè 
es puguin plantejar preguntes als nens i nenes a través de l’entrevistador.    

  
5. Respecte del dret de l’acusat a un judici just i «igualtat d’armes» 

• Hi ha acords que permeten a la defensa plantejar preguntes a la 
víctima/testimoni infantil a través d’un entrevistador forense.    
• Si la persona acusada té el dret legal d’observar el testimoni dels nens o nenes, 
aquest dret es materialitza mitjançant una transmissió audiovisual per evitar el 
possible contacte entre l’acusat i el nen o nena.    
 

6. Adaptat als nens i nenes 
• L’entrevista s’adapta a l’edat, al desenvolupament i als antecedents culturals i 
té en compte les necessitats especials, inclosa la interpretació. Això pot incloure 
minimitzar la durada de les entrevistes, permetre descansos i, potencialment, 
fer l’entrevista en més d’una sessió.    
• El nombre d’entrevistes es limita al mínim necessari per a la investigació 
criminal.    
• Si són necessàries entrevistes múltiples, és el mateix professional qui condueix 
l’entrevista.    

  

4.3 Protocols d’entrevista forense 
L’evidència produïda per la investigació cognitiva, social i del desenvolupament ha 
permès elaborar diversos protocols que ajuden els avaluadors forenses a fer entrevistes 
adequades a les característiques i nivell de desenvolupament dels nens i 
nenes. L’evidència clínica i forense ha possibilitat detectar les pràctiques més 
adequades per facilitar la revelació d’informació sensible reduint el nombre 
d’actuacions i provocant el mínim impacte en els nens i nenes, oferint orientacions i 
recomanacions i, en general, un conjunt de bones pràctiques que han de guiar la 
pràctica forense. Igual que la pràctica general de l’entrevista forense, els protocols es 
mantenen en evolució constant d’acord amb els avenços produïts en la investigació i la 
pràctica professional, incorporant cada vegada coneixements complementaris i vetllant 
pel respecte als drets de la infància (Melinder et al., 2020). 
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En aquest sentit, l’evidència que deriva d’estudis de metaanàlisis (Lavoie et al., 
2021) mostra que el rapport positiu, el corrent afectiu que s’estableix en la interacció 
entre l’entrevistador i l’entrevistat, té un efecte significatiu en la revelació d’informació 
sensible per part dels menors, i que el protocol d’entrevista emprat pot moderar la mida 
de l’efecte d’aquestes troballes. El tipus de preguntes també és un aspecte clau; en 
general, les preguntes obertes són les més efectives per obtenir 
respostes completes d’esdeveniments sensibles, a més de no suggerir ni esbiaixar la 
resposta de l’entrevistat, encara que no sempre aconsegueixen facilitar la revelació ja 
que, en certa mesura, poden permetre respostes evasives (Lindholm i Cederborg, 
2015). En qualsevol cas, la majoria de presumptes víctimes revelen l’abús quan són 
entrevistades, encara que més d’un terç no ho fan, i són els més joves, víctimes de sexe 
masculí i aquells sense una revelació prèvia, els que corren un risc més gran 
de no revelar acusacions d’abús vàlides (Azzopardi et al., 2019). 
  
Addicionalment, la investigació ha començat a identificar aquells subgrups o 
factors que més es beneficien d’un suport addicional (Saywitz et al., 2019): (a) factors 
del nen o nena  associats amb l’ansietat, (b) reticència o falta d’interès a col·laborar, (c) 
historial d’afecció insegur, (d) mala memòria de treball, (e) sensibilitat aguda a 
estressors ambientals i (f) explicació dels esdeveniments emocionals molt 
temps després que hagin ocorregut. 
  
En suma, els protocols d’entrevista són bàsics perquè orienten, condueixen i delimiten 
unes directrius generals i específiques per a l’entrevista forense a nivell operatiu a 
presumptes víctimes d’abús sexual infantil, alhora que compleixen els requeriments 
legals, augmenten la competència de l’entrevistador, la confiança de 
l’entrevistador/entrevistat i fomenten la coherència. Al seu torn, són prou flexibles per 
poder adaptar-se a diferents supòsits i escenaris, de manera que permeten augmentar 
la quantitat i qualitat de la informació obtinguda, i eviten les interferències subjectives 
de l’entrevistador o la contaminació del relat. 
  
Actualment, existeixen diversos protocols d’entrevista forense per a nens i nenes 
presumptes víctimes d’abús sexual infantil. Tots els protocols contenen una sèrie 
de passos, a grans trets similars, però que es diferencien fonamentalment en la seva 
implementació. El model de les entrevistes varia entre diferents tipus (Faller, 2015): 
guions (per exemple, Ten Step Investigative Interview, National Institute of Child Health 
and Human Development —NICHD—), semiestructurades (com ara RATAC, Poole and 
Lamb’s Investigative Interview, ChildFirst), i flexibles (per exemple, Faller’s Child-
Focused Flexible Interview, National Children’s Advocacy Center Forensic 
Interview Protocol —NCAC—). No obstant això, en general, tots contenen una fase 
inicial de construcció del rapport positiu, la presentació de les pautes o directrius i una 
descripció narrativa d’un esdeveniment quotidià. A continuació, per conèixer les 
particularitats dels protocols, s’aborden els dos d’ús més estès: l’NICHD i l’NCAC. 
  

4.3.1 Protocol NICHD 
L’Institut Nacional de Salut Infantil i Desenvolupament Humà (National Institute of Child 
Health and Human Development, NICHD) ha desenvolupat el protocol NICHD. 
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Quant a resultats, s’ha detectat que, en la majoria dels estudis, els nens i 
nenes proporcionen detalls significativament més rellevants des de la perspectiva 
forense als mateixos entrevistadors després que aquests hagin rebut la formació 
específica per aplicar el protocol NICHD (Brown et al., 2013). Aquest protocol inclou una 
versió amb guió per a entrevistadors sense experiència i una versió semiestructurada 
per a entrevistadors més experimentats (Faller, 2015). 
  
El protocol NICHD es presenta com una guia per a l’entrevista d’investigació o prova 
preconstituïda, la qual consta d’un total d’onze fases, com mostra la figura següent: 
  

  
I. INTRODUCCIÓ 
II. ESTABLIMENT DEL RAPPORT 
III. EXERCICI DE MEMÒRIA EPISÒDICA 
       Esdeveniment especial; ahir; avui. 
  
—Part substancial de l’entrevista— 
  
IV. TRANSICIÓ A LA QÜESTIÓ PRINCIPAL 
       Un cop abordada la qüestió principal però abans de passar a la fase 

següent: pausa o recés.       
V. INVESTIGANT ELS INCIDENTS 
       Preguntes obertes; preguntes obertes focalitzades en la informació 

proporcionada pel menor; separació dels incidents; exploració dels incidents 
quan hi va haver diverses preguntes obertes; preguntes focalitzades 
relacionades amb la informació proporcionada pel nen o 
nena; format general de les preguntes directes. 

VI. INTERVAL 
VII. OBTENIR INFORMACIÓ QUE NO HA PROPORCIONAT EL NEN o NENA 
VIII. EL NEN O NENA NO PROPORCIONA LA INFORMACIÓ ESPERADA 
IX. INFORMACIÓ SOBRE LES REVELACIONS 
X. TANCAMENT 
XI. TEMA NEUTRE 
  

Figura 4.2. Fases del protocol NICHD. 
  
Així mateix, aquest protocol recull una sèrie d’instruccions en deu 
passos que ajuden a establir i dirigir l’entrevista d’investigació o prova preconstituïda: 
  

  
1. INSTRUCCIÓ DE NO HO SÉ 
Si et faig una pregunta i no saps la resposta només digues «No ho sé». 
Així que si et pregunto «Com es diu el meu gos?» què dius? 
D’acord, perquè no ho saps. 
Però si et pregunto, «Tens un gos?» 
D’acord, perquè sí que ho saps. 
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2. INSTRUCCIÓ DE NO HO ENTENC 
Si et faig una pregunta i no m’entens, o no saps el que estic dient, em pots dir «No 
t’entenc» i et faré la pregunta d’una altra manera. 
Així que si et pregunto «Quin és el teu gènere?» què dius? 
És perquè gènere és una paraula difícil. 

     Llavors et diria «Ets nen o nena?». 

 
3. INSTRUCCIÓ D’ESTÀS EQUIVOCAT 
A vegades cometo errors o dic alguna cosa incorrecta. 
Quan ho faci, tu em pots dir que estic equivocat. 
Llavors si dic «Tu tens trenta anys», què dius? 
D’acord, llavors «Quants anys tens?». 

   
4. INSTRUCCIÓ D’INVESTIGADOR IGNORANT 
Jo no sé què t’ha passat. 
Jo no podré dir-te les respostes a les meves preguntes. 

   
5. PROMESA DE DIR LA VERITAT 
És molt important que em diguis la veritat. 
Promets que em diràs la veritat? 
Em diràs alguna mentida? 

   
6. NARRATIVES DE PRÀCTICA 
       a. Coses que m’agrada fer / no m’agrada fer 
       Primer m’agradaria que m’expliquessis coses que t’agrada fer. 
       Prosseguiu amb preguntes de l’estil «Explica’m més coses». 
       Ex. «Dius que t’agrada jugar futbol. Explica’m més coses sobre 
jugar a futbol». 
       Ara parla’m de coses que no t’agrada fer. 
       Prosseguiu amb preguntes de l’estil «Explica’m més coses». 
  
       b. Últim aniversari 
       Ara parla’m del teu últim aniversari. Digues-me tot el que va passar. 
       Prosseguiu amb preguntes de l’estil «Què va passar després?». 
       Ex. «Vas dir que vas jugar a… Què vas fer després?». 

   
7. ACUSACIÓ 
(Si el nen o nena revela abús, dirigiu-vos directament a «Seguiment de 
l’acusació». Determineu amb antelació quines qüestions d’acusació 
preguntareu.) 
a. Digues-me per què he vingut a parlar amb tu. 
O digues-me per què has vingut a parlar amb mi. 
És molt important per a mi saber per què has vingut a parlar amb mi. 
  
b. He escoltat que vas veure 
Ex. «He escoltat que vas veure un policia la setmana passada. Digues-me de què 
vau parlar». 
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c. Algú està preocupat 
Ex. «La teva mare està preocupada perquè t’hagi passat alguna cosa? Digues-
me per què està preocupada». 
  
d. Algú et va molestar 
Ex. «He escoltat que potser algú et va molestar. Explica-m’ho tot». 
  
e. Alguna cosa no estava bé 
Ex. «He escoltat que potser algú et va fer alguna cosa que no va estar bé. Explica-
m’ho tot». 

   
8. SEGUIMENT DE L’ACUSACIÓ 
 Tu vas dir (repetiu l’acusació). Explica’m tot el que va passar. 
 Ex. «Tu vas dir que l’oncle Bill et va fer mal al teu pipi. Explica’m tot el que va 
passar”. 
   

9. PROSSEGUIU AMB PREGUNTES DE L’ESTIL «I QUÈ VA PASSAR DESPRÉS?» I 
«EXPLICA’M MÉS COSES» 
Eviteu preguntes amb respostes de sí o no i preguntes d’elecció forçada. 
   
10. INCIDENTS MÚLTIPLES 
(Repetiu l’acusació) va passar una vegada o més d’una vegada? 
Digues-me tot el que va passar el cop del qual et recordes més… 
Digues-me tot el que va passar la primera vegada… 
Digues-me tot el que va passar l’última vegada… 
Hi ha hagut alguna altra vegada?… 
  

Figura 4.3. Instruccions del protocol NICHD. 

 
4.3.2 Protocol NCAC 

Igual que l’NICHD, el Centre Nacional de Defensa de la Infància (The National Children’s 
Advocacy Center, NCAC) presenta un model semiestructurat d’entrevista forense que 
pot adaptar-se a nens i nenes de diferent edat i contextos culturals. 
 
L’NCAC es divideix en dues grans fases amb una sèrie de directrius i una estructura 
flexible: 
  
ETAPA 1: RAPPORT 
  

v Presentacions    
• Presentar-se un mateix/rol. 
• Explicació del procés, adequada a l’edat. 
• Respondre preguntes / abordar inquietuds. 

v Compromís primerenc    
• Permetre que el nen se senti còmode. 
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• Involucrar el nen o nena en una conversa sobre temes que li resultin 
interessants. 
• Aprendre sobre els interessos del nen o nena / la vida quotidiana. 

v Instruccions per a l’entrevista    
• Explicar instruccions / regles bàsiques / expectatives: 
— Corregeix-me.     
— No ho sé / No ho endevino.     
— No ho entenc.     
— Veritable/real.     

v Pràctica narrativa (entrenament de la memòria episòdica)    
• Seleccionar temes d’interès: 
— Discussió en profunditat d’un a dos esdeveniments separats no 

abusius.     
• Convidar el nen o nena a «explicar-m’ho tot sobre…». 
— Establir una línia de base modelant la narrativa episòdica.     
— Ensenyar al nen o nena la necessitat dels detalls forenses.     
— Escoltar sense interrupcions.     
— Seguir amb respostes que fomentin la narrativa.     

v Família    
• «Digues-me tots els que viuen amb tu». 

 Es pot documentar mitjançant llistes de noms o dibuixos (si és apropiat per al 
 desenvolupament). 
  
  
ETAPA 2: FASE SUBSTANTIVA 
 

v Transició    
• Preguntes que conviden el nen o nena a discutir qüestions de fons. 
• Començar de forma general i enfocar progressivament (enfocament 
d’«embut»). 
— «Per què ets aquí avui?».     
— «Què t’ha dit la teva mare/pare sobre venir aquí avui?».     
— «Ha passat alguna cosa de què necessitem parlar?». 

• Es poden usar indicacions més directes, si cal. 
v Descripció narrativa    

• Obtenir una narrativa utilitzant indicacions per recordar. 
• Demanar una explicació o descripció addicional. 
• Evitar precipitar-se a respondre preguntes específiques. 

v Preguntes de seguiment    
• Preguntes que obtenen més detalls. 
• Mantenir les preguntes al més obertes possible. 
• Ús cautelós d’indicacions que al·ludeixen a la memòria de 
reconeixement. 

v Aclariment    
• Preguntes que busquen aclarir termes o declaracions anteriors. 
• Considerar l’estil lingüístic i la capacitat de desenvolupament. 
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• Algunes eines i tècniques poden ser útils, com a element 
addicional, amb alguns nens. 

v Tancament    
• Tornar a la conversa quotidiana o al tema neutral iniciat durant 
el rapport. 
• Respondre a preguntes o inquietuds. 
• Agrair al nen o nena la seva participació, el temps i l’esforç (no el 
contingut). 

4.4 Conclusions 

Per assegurar la qualitat de l’evidència obtinguda i minimitzar la influència de 
l’entrevistador, els estàndards de qualitat Barnahus estableixen els principis bàsics 
següents sobre l’entrevista forense (Haldorsson, 2017): 
  

• Les entrevistes forenses les duen a terme membres especialistes de l’equip. 
• Les entrevistes forenses es duen a terme d’acord amb pràctiques i protocols 
basats en l’evidència. 
• Les entrevistes forenses s’adapten a les característiques i els antecedents 
específics del nen o nena (com edat, desenvolupament, antecedents culturals 
i possibles necessitats especials). 

  
A l’hora de fer l’entrevista forense això inclou la capacitació dels entrevistadors i 
l’aplicació de protocols d’entrevista, ja que ofereixen una sèrie de directrius basades en 
l’evidència empírica i la pràctica forense i comunitària, les 
quals contribueixen a augmentar la quantitat i qualitat de la informació 
obtinguda reduint la ingerència de l’entrevistador i el possible dany derivat del procés 
d’entrevista. A la pràctica de l’entrevista, la construcció del rapport positiu i 
les preguntes obertes són els elements centrals que faciliten tot el procés, així com 
l’obtenció de la informació sensible i la revelació de l’experiència d’abús. 
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5. Avaluació mèdica forense 
Noemí Pereda i Violeta Vallejo 

 
 
El pediatre Henry Kempe, el 1978, va ser el primer a alertar sobre l’abús sexual infantil 
com un problema de salut que requeria d’intervenció professional. Així, a principis dels 
anys 1980 es van començar a fer les primeres avaluacions mèdiques a nens i nenes 
possibles víctimes d’abús sexual. Actualment, són diverses les guies i protocols que 
s’han publicat per establir els passos a seguir en aquests casos, que tot professional de 
l’àmbit mèdic ha de conèixer (per exemple, Adams et al., 2007). 
  
Segons l’Acadèmia Americana de Pediatria (Jenny et al., 2013), l’avaluació d’un cas de 
què se sospita un possible abús sexual ha d’incloure sempre (a) una anàlisi de la història 
clínica, que inclogui informació física, emocional i social del nen o nena i el seu 
desenvolupament; (b) un examen físic, principalment de la zona anogenital, i (c) mostres 
per a proves de laboratori, si escau. Si se sospita que la conducta sexual ha tingut lloc 
durant les setanta-dues hores anteriors a l’exploració, també s’han de recollir proves 
forenses que puguin estar presents en el cos del nen o nena, la seva roba o altres 
materials (Committee on Child Abuse & Neglect, 1999). La integració d’aquests resultats 
és el que permetrà una aproximació diagnòstica, si bé l’avaluació de l’abús sexual infantil 
requereix, en tot cas, d’un informe interdisciplinari (Pereda i Abad, 2013). 
  
Així, alguns experts en aquest tema adverteixen els professionals mèdics mateixos i la 
resta de components dels equips interdisciplinaris que les troballes mèdiques rarament 
són la part més important de l’exploració del nen o nena possible víctima d’abús sexual 
(Adams, 1994; Adams, 2011). 
  
Una bona guia sobre com interpretar les troballes mèdiques i de laboratori és la 
publicada per Adams et al. (2016), l’última versió actualitzada de la qual correspon a 
Adams et al. (2018). En aquests documents, l’experta i els seus col·laboradors alerten, 
un cop més, de les limitacions de l’examen mèdic i reiteren que la part més important 
és la història clínica, atès que en la majoria  dels casos les troballes mèdiques seran no 
concloents o no apreciables en l’avaluació que es dugui a terme. En paraules 
d’Alexander (2011), l’òrgan més important a avaluar en l’exploració mèdica de l’abús 
sexual infantil és el cervell, no els genitals. Uns altres autors han advertit que és 
fonamental dur a terme una bona entrevista amb el nen o nena abans de l’exploració 
mèdica i sostenen que, en molts casos, la penetració es pot reportar o no en funció de 
les preguntes que es facin al menor i de seva capacitat d’entendre-les, la qual cosa, al 
seu torn, pot influir en l’examen mèdic que es faci (Gallion et al., 2016). Amb relació a 
reportar una penetració, el mateix autor planteja que la nena pot entendre la penetració 
com a penetració dels llavis (que correspondria a una penetració genital sense 
penetració vaginal), cas en què seria menys probable encara la troballa de lesions. 
  
Cal afegir que, després de l’exploració, el professional de la salut ha d’oferir feedback 
sobre els procediments duts a terme, establir un seguiment mèdic i oferir seguretat pel 
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que fa a l’estat físic del nen o nena al mateix infant i a la seva família (Kellogg i the 
Committee on Child Abuse and Neglect, 2005). 

5.1 Examen físic 
L’examen físic, especialment el genital, pot generar estrès en els nens, nenes i els seus 
familiars. No obstant això, la majoria de nens i nenes víctimes d’abús sexual no 
presenten un nivell d’ansietat elevat davant l’exploració mèdica anogenital (Hornor et 
al., 2009), especialment si s’avança al menor el que ocorrerà i se l’informa dels 
procediments d’acord amb l’edat i capacitat de comprensió (Kellogg et al., 2005; Jenny 
et al., 2013), se l’involucra en l’examen i se li permet prendre decisions, com parar 
l’exploració en el moment que li generi massa malestar (Lawson, 1990). Així mateix, en 
alguns casos la revisió física pot tenir un efecte terapèutic i tranquil·litzador (Giardino et 
al. 2005) i se n’ha d’explicar el resultat. En un estudi prospectiu amb víctimes d’abús 
sexual infantil i els seus pares, es va trobar que els nens i nenes presentaven un nivell 
d’ansietat molt inferior al que mostraven els seus pares enfront de l’examen mèdic i 
també inferior al que els progenitors anticipaven que experimentaria el seu fill o filla 
(Marks et al., 2009). Existeix fins i tot un instrument d’avaluació del malestar que pot 
causar l’examen mèdic, la genital examination distress scale, que pot aplicar-se si es 
desitja obtenir una mesura objectiva del possible dany causat al nen o nena durant 
l’exploració (Gully et al., 1999). 
  
A més, perquè l’examen físic sigui al menys estressant possible, és important que l’espai 
sigui agradable, permetre al nen, nena o adolescent tenir la seva mare o pare a prop si 
així ho desitja, així com respectar si no ho vol (Newton et al., 2010). 
  
En la línia de facilitar el moment de la revisió física, recentment, s’ha començat a 
analitzar la importància de la figura del pallasso metge en exàmens invasius amb nens i 
nenes. Segons els estudis, el pallasso metge ajuda el menor a conceptualitzar la realitat 
de l’avaluació des d’una perspectiva més positiva, potencia l’aliança terapèutica entre 
el nen o nena i l’equip mèdic, i retorna al menor un cert sentiment d’empoderament 
(Ofir et al., 2016). Específicament en l’avaluació de l’abús sexual infantil, s’ha observat 
que aquesta figura redueix l’ansietat i la por que el nen o nena pugui tenir, el seu nivell 
de dolor i pensaments intrusius, així com permet crear una atmosfera serena i calmada 
que incrementa la cooperació del menor durant l’examen (Tener et al., 2010; 2012). 
  
Quant als objectius de l’examen mèdic en el context que estem tractant, són: (a) 
identificar l’evidència mèdica que aporti informació al procés judicial, (b) avaluar lesions 
i altres condicions mèdiques que requereixin un tractament i (c) confirmar a la víctima i 
als seus pares o cuidadors principals que el nen o nena presenta un estat físic adequat 
(Walsh et al., 2007). 
  
L’examen anogenital s’ha de fer sempre en el context d’un examen físic general, ja que 
els nens i nenes víctimes d’abús sexual poden haver estat víctimes, al seu torn, d’altres 
formes de violència que també s’han de valorar (Kellogg et al., 2005). En l’examen físic, 
s’ha de confirmar o descartar l’existència de ferides i/o lesions, especialment si el nen o 
nena reporta dolor genital o anal o hemorràgia. Si el menor reporta disúria, o dificultat 
o dolor en l’evacuació de l’orina, se li haurà de fer una anàlisi d’orina. 
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En molts casos, l’examen dels genitals i l’anus no requereix instruments, sinó 
senzillament l’exploració manual (Newton et al., 2010; Jenny et al. 2013). L’ús d’espècul 
està contraindicat en nenes prepuberals i si se sospita que hi ha traumatisme 
intravaginal, s’ha de dur a terme una vaginoscòpia amb la nena sota sedació o anestèsia 
(Adams et al., 2018; Jenny et al., 2013), sigui prepuberal o postpuberal. En cas 
d’adolescents, pot ser necessari l’ús d’un espècul vaginal, especialment si se sospita que 
hi ha hagut penetració, encara que cal tenir en compte que pot ocasionar dolor o moltes 
adolescents poden no tolerar-lo (Newton et al. 2010). En el cas dels homes, l’examen 
dels genitals consisteix en una inspecció visual del penis i l’escrot, i anotar l’existència 
de traumatismes, marques i cicatrius o qualsevol altra anormalitat. L’examen de l’anus 
també sol ser extern i no cal dur a terme anuscòpia o exàmens rectals digitals (Adams 
et al., 2018; Jenny et al., 2013). 
  
Les troballes mèdiques en la valoració d’un abús sexual infantil poden ser molt variades, 
des de variants de la normalitat fins a signes suggestius d’abús sexual, passant per la 
detecció d’altres patologies que poden necessitar un tractament i/o seguiment 
posterior. En la figura 5.1. es classifiquen aquestes troballes segons el pes que tenen en 
relació amb l’abús sexual (Adams et al., 2016). 
  

TROBALLES FÍSIQUES 
Troballes no relacionades amb la revelació d’un abús sexual infantil. Variants de la normalitat 

• En relació amb l’aspecte de l’himen     
— Anul·lar: himen present en tota la circumferència 
— Himen creixent: una part de l’himen està absent per sobre de la localització de les 3 i 

les 9 h 
— Himen imperforat 
— Himen microperforat 
— Himen septat 
— Himen redundant: teixit himenal que es replega 
— Himen amb penjall a la vora 
— Himen amb monticles o sots en qualsevol localització 
— Himen amb qualsevol osca o esquerda localitzats per sobre de les 3 i les 9 h, 

independentment de la profunditat 
— Osca o esquerda a l’himen, localitzada a les 3 o les 9 h o per sota que no s’estén fins a 

la base de l’himen 
— Vora posterior de l’himen llis que fa la sensació d’estar aprimat al llarg de tota la 

vora. Pot semblar una obertura vaginal gran 

• Bandes periuretrals o vestibulars     
• Crestes o columnes intravaginals     
• Cresta externa en l’himen     
• Diàstasi ani (àrea llisa)     
• Penjalls perianals     
• Hiperpigmentació dels llavis menors o àrea perianal en nens de pell racialment fosca     
• Dilatació de l’obertura uretral     
• Característiques normals de la línia mitjana     

— Ranura a la fossa (inici de l’adolescència) 

— Fallada de fusió de la línia mitjana (ranura perineal) 

— Rafe mitjà (confós amb cicatrius) 

— Línia vestibular (àrea avascular en línia mitjana) 

• Visualització de la línia dentada/pectinada en la unió de la mucosa anodèrmica i la mucosa 
rectal, que s’observa quan l’anus està completament dilatat     
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• Dilatació parcial de l’esfínter anal extern, amb l’esfínter anal intern tancat, visualitzant la 
mucosa anal més enllà de la línia pectinada, que es pot confondre com una laceració     

Troballes habitualment produïdes per una causa mèdica diferent del traumatisme i l’abús 
sexual. Requereixen diagnòstic diferencial; es poden deure a diverses causes 

• Eritema anal o genital     
• Increment de la vascularitat del vestíbul i l’himen     
• Fusió labial     
• Friabilitat de la forqueta posterior     
• Flux vaginal no relacionat amb infecció de transmissió sexual     
• Fissures anals     
• Congestió venosa en l’àrea perianal     
• Dilatació anal en nens amb predisposició (simptomatologia actual o història de restrenyiment o 

encopresi; nens sedats amb anestèsia o alteració en el to neuromuscular)     
Troballes degudes a altres situacions mèdiques que es poden confondre amb l’abús sexual 

• Prolapse uretral     
• Liquen esclerós i atròfic     
• Úlcera vulvar, com úlceres aftoses o les que s’observen en la malaltia de Behçet     
• Eritema, inflamació, fissures perianals o del teixit vulvar a causa d’infeccions per bacteris, fongs, 

virus, paràsits o altres infeccions no transmeses sexualment     
• Prolapse rectal     
• Coloració vermellosa/violàcia de les estructures genitals (inclòs l’himen) per lividesa post 

mortem, si es confirma histològicament     
Troballes que alguns estudis han associat amb l’abús sexual infantil, però actualment no hi ha consens 
entre els experts quant al grau de la importància relacionada amb l’abús sexual 

• Dilatació anal completa amb relaxació de l’esfínter anal intern i extern sense altres factors 
predisposants     

• Osca entrant en la vora himenal localitzada a les 3 o a les 9 h o per sota d’aquestes 
localitzacions, que s’estén fins a gairebé la base de l’himen, però no es tracta d’una secció 
completa     

• Esquerda completa o sospita de secció completa fins a la base de l’himen localitzada a les 3 o a 
les 9 h     

Les dues últimes requereixen la valoració en altres posicions o tècniques per diferenciar si es pot 
tractar de variants de la normalitat (anteriorment descrites) o la troballa d’una lesió traumàtica 
residual. 
Troballes produïdes per un traumatisme. Troballes altament suggestives d’abús sexual fins i tot sense 
revelació, llevat que hi hagi un mecanisme clar de la lesió o intervencions quirúrgiques (comprovades) 
en el passat. 
Les troballes que puguin ser lesions residuals o curades s’han de confirmar amb altres tècniques o 
posicions d’exploració 

• Traumatisme genital o anal agut     
— Laceració aguda / hematoma de llavis, penis, escrot, perineu 
— Laceració aguda de la forqueta posterior o vestíbul, sense incloure l’himen 
— Hematoma, petèquies, abrasió a l’himen 
— Laceració aguda de l’himen, de qualsevol profunditat, parcial o completa 
— Laceració vaginal 
— Laceració perianal amb exposició de teixits per sota de la dermis 

• Lesions residuals (en curació) de genitals o teixit anal     
— Cicatriu perianal (lesió molt rara, difícil de diagnosticar llevat que prèviament estigués 

documentada una lesió aguda a la mateixa localització) 
— Cicatriu a la forqueta posterior o a la fossa (lesió molt rara, difícil de diagnosticar 

llevat que prèviament estigués documentada una lesió aguda a la mateixa 
localització) 

— Secció/esquerda himenal completa curada 
— Signes de mutilació genital femenina 

INFECCIONS 
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Infeccions no relacionades amb el contacte sexual 
• Vaginitis causada per infeccions per fongs, com Candida albicans, infeccions bacterianes no 

transmeses per contacte sexual (Streptococcus tipus A o B, Staphylococcus spp., E. coli, Shigella, 
altres gramnegatius)    

• Úlceres genitals causades pel virus d’E. barr o altres virus respiratoris     
Infeccions que es poden contagiar per contacte sexual o no sexual. En alguns casos s’ha de comunicar 
als serveis de protecció d’infància 

• Molluscum contagiós en l’àrea genital o anal. En adolescents, se n’ha descrit la transmissió per 
contacte íntim     

• Condiloma acuminat (VPH) en l’àrea genital o anal. Les berrugues aparegudes més enllà dels 
cinc anys és més probable que siguin per contacte sexual     

• Infeccions orals, genitals o anals per VHS tipus 1 o tipus 2     
Infeccions causades per contacte sexual si es confirmen amb les proves adequades i es descarta 
transmissió perinatal 

• Infecció genital, rectal o faríngia per N. gonorrhoeae     
• Sífilis     
• Infecció genital o rectal per C. trachomatis     
• Infecció per Trichomonas vaginalis     
• VIH, si la transmissió per sang o agulles s’ha descartat     

TROBALLES DIAGNÒSTIQUES DE CONTACTE SEXUAL 
• Embaràs     
• Identificació de semen en mostres forenses extretes directament del cos del nen o nena     

  
Figura 5.1. Classificació de les troballes mèdiques en la valoració de l’abús sexual infantil (Adams et al., 
2018). 
  
  
Sempre s’ha de recordar que un resultat normal en l’examen dels genitals i l’anus ni 
confirma ni desmenteix que s’hagi produït un abús sexual. Molts dels nens i nenes que 
han estat víctimes d’abús sexual presentaran resultats normals o no específics. Moltes 
de les conductes sexuals dutes a terme durant l’abús sexual no deixen evidència física i 
les lesions en mucoses es curen ràpidament i completament (Kellogg i the Committee 
on Child Abuse and Neglect, 2005). 
  
Així, en un estudi sobre aquest tema, més del 90 % de les nenes d’entre tres i vuit anys 
que van descriure haver estat víctimes de penetració vaginal, amb penis o dit, no van 
presentar signes de lesió genital (Berenson et al., 2000). 
  
Un estudi prospectiu en el qual es va avaluar 2.384 nens i nenes víctimes d’abús sexual 
va demostrar que només el 4 % va presentar resultats anormals en l’examen mèdic. En 
els casos d’abusos sexuals greus, que incloïa penetració anal o vaginal, aquest 
percentatge va pujar fins al 5,5 % dada que demostra que el relat del nen o nena 
obtingut mitjançant l’entrevista és la prova més important de considerar (Heger et al., 
2002). 
  
Un altre estudi (Gallion et al., 2016), amb l’objectiu de determinar la prevalença de 
lesions genitals en l’abús sexual infantil, va avaluar 1.500 nenes menors de divuit 
anys amb sospita d’abús sexual. Aquest estudi va mostrar que quan l’exploració física es 
feia de manera aguda (en les primeres setanta-dues hores després de l’abús sexual), es 
trobaven lesions en un 21,4 % de les nenes (73 de 340). En canvi, quan l’exploració física 
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es feia passades les setanta-dues hores, es trobaven lesions únicament en el 2,2 % (en 
26 de 1.160 nenes). 
  
Fins i tot uns estudis duts a terme amb mostres de nens, nenes i adolescents amb sospita 
d’abús sexual atesos de forma urgent (en les primeres setanta-dues hores després de 
l’abús sexual) indiquen que, en la majoria dels casos, les troballes físiques són normals 
o no específiques (Palusci et al., 2006). Més cridaner encara: en un estudi en què es va 
dur a terme una exploració genital en adolescents gestants, es va detectar que 
únicament un 5,5 % (2/36 adolescents gestants) tenien troballes definitòries de 
penetració en l’exploració genital (Kellogg et al., 2004). Un altre estudi d’Adams et 
al. (2004) indica que un 52 % dels adolescents que tenen activitat sexual amb penetració 
vaginal no presenten signes físics que en suggereixin. 
  
Així i tot, malgrat la poca probabilitat de trobar proves físiques d’un abús sexual, cal tenir 
en compte que trobar-les té una gran rellevància en les implicacions judicials posteriors 
del cas. Un estudi de Palusci et al. (1999) revela que, d’una mostra de 497 nens i nenes 
amb sospita d’abús sexual, els casos en què es van trobar proves físiques van tenir 2,5 
més probabilitats que l’agressor fos considerat culpable. 
  
La importància de poder documentar l’examen mèdic mitjançant fotografies o 
l’enregistrament en vídeo també és un aspecte a tenir en compte. L’enregistrament en 
vídeo té l’avantatge de permetre documentar seccions de l’examen mèdic de forma 
dinàmica i és el mètode que, actualment, es considera preferent (Adams et al., 2018). Si 
bé alguns metges encara prefereixen les fotografies quan sol·liciten una segona opinió 
respecte als resultats genitals o anals anormals, es recomana l’ús del vídeo sempre que 
sigui possible i, si no hi ha aquesta opció, disposar de múltiples imatges preses des de 
diferents perspectives i amb diferents mètodes. Per obtenir aquestes imatges es pot 
subjectar la càmera al colposcopi, per evitar que el professional mèdic hagi de subjectar-
la davant el nen o nena i, especialment en casos de pornografia infantil, protegir-lo de 
reviure situacions d’abús experimentades (Giardino i Finkel, 2005). 

5.2 Proves de laboratori 
Pel que fa a l’existència de possibles infeccions de transmissió sexual (ITS), no són 
freqüents en nens i nenes prepuberals amb sospita d’abús sexual, així que no es 
recomana fer cultius de les diferents zones (boca, genitals, anus) per a tots els 
microorganismes si el nen o nena es troba asimptomàtic i no explica contacte sexual en 
aquestes zones. La presència d’ITS és rara (afecta un 1-4 % dels nens i nenes), però, de 
vegades, és l’única evidència mèdica d’abús sexual (Herrmann et al., 2014). Així i tot, 
alguns estudis (Kellogg et al., 2018) van poder detectar ITS en pacients asimptomàtics 
valorats per sospita d’abús sexual. Així mateix, van detectar C. trachomatis o N. 
gonorrhoeae en zones del cos en les quals no havien relatat cap contacte amb l’agressor 
(genital, anal o oral), dada que planteja la possibilitat d’extensió de la infecció per 
proximitat, contacte sexual, presència de secrecions de l’agressor, autoinoculació o falta 
de relat del nen. 
  
Seguint les directrius de l’Acadèmia Americana de Pediatria (Jenny et al., 2013), es 
recomana fer cultius per a possible ITS a nens i nenes en les circumstàncies que mostra 
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la figura 5.2. En adolescents, per la seva banda, sí que s’ha d’examinar la possible 
existència d’ITS. 
 

 
 
Figura 5.2. Variables per tenir en compte davant la possible avaluació d’ITS en un menor víctima d’abús 
sexual. 
 
Quan està indicada la recollida de mostres per diagnosticar o descartar ITS, és necessari 
obtenir una mostra sanguínia per valorar les serologies de VIH, VHB, VHC, T. pallidum i C. 
trachomatis. A més, per a aquesta última i per a N. gonorrhoeae es fan estudis 
microbiològics directes i les recomanacions han anat canviant en els darrers anys pels 
avenços en la ciència. Si bé des d’un punt de vista forense es prefereix el diagnòstic a 
través del cultiu, existeixen diversos estudis en què la detecció d’aquests gèrmens 
mitjançant proves de PCR, en mostres vaginals i orina, és superior que mitjançant el 
cultiu de mostra vaginal (Adams et al., 2018; Jenny et al., 2013; Kellogg et al., 2018). 
  
Pel que fa a les ITS, les infeccions anals i genitals per N. gonorrhoeae són rarament 
adquirides perinatalment i, a excepció del període de nounats, es consideren 
probablement causades per abús sexual (Whaitiri i Kelly, 2011), com també les 
infeccions per Chlamydia trachomatis en nens i nenes de més de tres anys (Bell et al., 
1992). La infecció per Trichomonas vaginalis també ha d’alertar d’un possible abús 
(Hammerschlag et al., 1978). La infecció per VIH en nens i nenes que no han 
estat exposats al virus perinatalment, a través de la sang, o per agulles hipodèrmiques, 
també és molt probable que es degui a un abús sexual (Lindegren et al., 1998). Davant 
d’una infecció per qualsevol d’aquests gèrmens s’ha de fer una valoració per sospita 
d’abús sexual. Així i tot, segons Jenny i el Committee on Child Abuse and Neglect de 
l’Acadèmia Americana de Pediatria (2013), en poques ocasions es diagnostica un abús 
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sexual únicament per una infecció de transmissió sexual sense altres troballes 
compatibles. 
  
Per la seva banda, el virus de l’herpes simple i les berrugues genitals o condilomes 
acuminats, causats per la infecció del virus del papil·loma humà (VPH) es poden 
transmetre sexualment als nens i nenes, però no són una prova diagnòstica per si 
mateixos (Hammerschlag i Guillén, 2010). 
  
Finalment, la detecció de semen en la zona anogenital o boca i l’embaràs sí que són 
confirmatoris de contacte sexual (Adams et al., 2018), de manera que, davant l’absència 
de relació sexual consentida, són diagnòstics d’abús sexual infantil. 

5.3 Actitud davant el risc d’ITS i embaràs 
Davant d’un abús sexual amb penetració o contacte de mucoses hi ha risc d’infecció de 
transmissió sexual i a més de fer estudis de laboratori, s’ha de valorar l’inici del 
tractament per a N. gonorrhoeae, C. trachomatis, T. vaginalis, a l’espera del resultat de 
les proves. Si han passat menys de setanta-dues hores del contacte està indicat iniciar 
un tractament profilàctic per a VIH, i valorar l’administració de gammaglobulina 
hiperimmune (anti-VHB) i/o vacuna VHB, i assegurar un seguiment per un infectòleg 
especialista en VIH durant la setmana següent. Posteriorment, s’haurà de fer el 
seguiment clínic i analític de les infeccions fins passat el període finestra per al seu 
diagnòstic, incloent-hi VIH, VHB, VHC, T. pallidum, C. trachomatis (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2015; Crawford-Jakubiak et al., 2017) i assegurar-se d’haver 
completat la pauta de vacunació per VHB i VPH (virus del papil·loma humà). 
  
D’altra banda, enfront d’un abús sexual amb penetració o contacte genital amb 
ejaculació està indicada la prescripció de la contracepció d’emergència fins a les cent 
vint hores després del contacte sexual. Abans, s’ha de descartar l’existència d’un 
embaràs previ, per la qual cosa és necessari fer una prova d’embaràs basal. A les dues o 
tres setmanes del contacte sexual, es pot fer una segona prova d’embaràs per descartar-
lo definitivament, independentment de si la nena o adolescent s’ha pres la contracepció 
d’emergència i de si s’ha produït la menstruació o no (Crawford- Jakubiak et al., 
2017). D’altra banda, es pot fer un test d’embaràs si hi ha dubtes o preocupacions 
d’embaràs per part de l’adolescent valorada. 

5.4 Formació i entrenament 
La formació i l’entrenament són fonamentals en la correcta avaluació mèdica de l’abús 
sexual infantil. Els estudis indiquen que un major nombre d’exàmens mèdics millora la 
interpretació de les troballes físiques i que els professionals amb més experiència i 
coneixement presenten una presa de decisions més consistent i de més qualitat. 
  
Segons Adams et al. (2012) es requereixen un mínim de cinc exàmens al mes per tenir 
competència suficient en la interpretació de les proves mèdiques i els resultats de 
laboratori en casos d’abús sexual infantil. Per la seva banda, autors com Alexander 
(2011) adverteixen que el professional de la salut ha de «desaprendre» tots els mites i 
falses creences que hi ha sobre l’avaluació mèdica de l’abús sexual infantil, respecte als 
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senyals i lesions o absència d’aquestes que poden trobar-se en aquestes exploracions, 
abans de poder formar-se adequadament en aquest àmbit. 
  
Són diversos els estudis en què s’han enquestat professionals de l’àmbit mèdic sobre els 
seus coneixements respecte a indicadors i signes físics d’abús sexual infantil i que 
demostren les dificultats que presenten per identificar i anomenar correctament 
estructures genitals bàsiques en fotografies de nens i nenes prepúbers (Hornor i 
McCleery, 2000; Ladson et al., 1987; Lentsch i Johnson, 2000). És lògic pensar que, si 
aquests professionals no poden identificar correctament estructures normals, els serà 
més difícil detectar quan aquestes no són normals o presenten lesions. 
  
Un estudi dut a terme amb especialistes en pediatria mostra que un important grup de 
pediatres considera que la seva formació en abús sexual infantil és insuficient per a la 
pràctica clínica i que, aproximadament, un 30 % no identifiquen adequadament 
estructures genitals femenines bàsiques en fotografies (Dubow et al., 2005). Uns 
resultats similars s’han obtingut en aquest col·lectiu professional respecte als seus 
coneixements dels genitals masculins (Donaruma-Kwoh et al., 2010). 
  
Al seu torn, molts professionals tenen por de victimitzar novament el nen o nena 
mitjançant l’exploració mèdica. No obstant això, com prèviament s’ha exposat, els 
estudis indiquen que quan se segueixen les guies publicades, l’examen mèdic és 
terapèutic i no revictimitzant (Giardino i Finkel, 2005). L’examen mèdic pot suposar 
restaurar en el nen o nena la imatge del seu cos i passar d’un estat patològic a un estat 
de normalitat i integració (Herrmann et al., 2014). 

5.5 Conclusions 
En síntesi, després de més de quatre dècades des que Kempe (1978) va descriure l’abús 
sexual infantil com un problema pediàtric ocult, segueix sent difícil de diagnosticar pels 
professionals de l’àmbit mèdic. L’exploració que conduirà al diagnòstic només pot ser 
interdisciplinària i les proves i exàmens mèdics difícilment seran decisius per confirmar 
o refutar aquest diagnòstic. 
  
No obstant això, segueix existint un gran desconeixement en molts professionals 
encarregats d’aquesta avaluació (PROMISE, 2020). Així, els factors que impedeixen que 
el diagnòstic d’abús sexual infantil sigui una tasca senzilla són els que es mostren en la 
figura 5.3 i només poden superar-se amb una bona formació i un entrenament 
continuat, que permeti al professional de la salut conèixer el procediment a seguir i, 
sobretot, les seves limitacions. 
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Figura 5.3. Factors que dificulten el diagnòstic d’abús sexual infantil (Vrolijk-Bosschaart et al., 2018). 
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6. Entrenament i formació basat en la simulació 
José M. Quintillá i Elisabeth Esteban 
 
 

6.1 El concepte de simulació clínica 

La Society for Simulation in Healthcare, en el seu Diccionari de Simulació en Salut (Lioce, 
2020), defineix el concepte simulació clínica com la tècnica que crea una situació o un 
entorn que permet a les persones experimentar una representació d’un esdeveniment 
real a fi de practicar, aprendre, avaluar, provar o comprendre els sistemes o les accions 
humanes. David Gaba, un dels pares de la simulació clínica en anestesiologia, aporta una 
definició més senzilla però molt intuïtiva: «Tècnica educativa que substitueix o amplia 
les experiències reals amb experiències guiades que evoquen o reprodueixen aspectes 
substancials del món real de forma totalment interactiva» (Gaba, 2004). 
A la pràctica, la simulació clínica té dos ingredients principals: l’experiència i la reflexió. 

• Les experiències que es construeixen en simulació clínica són experiències 
vives. No es basen en la simple contemplació d’un entorn simulat (com en la 
simulació o renderització d’un model arquitectònic), sinó que els participants 
actuen i interactuen entre ells i amb l’entorn de la forma més semblant possible 
al seu treball real. Per construir aquestes experiències s’utilitzen diversos 
recursos: espais de treball reals o equipats com a tals, simuladors de pacient 
(maniquins robotitzats de més o menys complexitat, als quals se’ls poden fer 
nombrosos procediments mèdics i que poden mostrar alguns signes clínics 
determinats —polsos, sons, moviments…—), actors i actrius, aparells i material 
mèdic, imatges mèdiques, documents d’història clínica i, en definitiva, tots o 
gairebé tots els elements que formen part d’una situació clínica real. En els 
últims anys s’han incorporat, cada vegada amb més impacte, la realitat virtual i 
la realitat augmentada com a tecnologies per construir experiències clíniques 
simulades.     

• Les reflexions es generen tant a nivell individual com, en la majoria dels casos, 
en converses en grup conduïdes pel facilitador (debrífing). Succeeixen tant 
durant l’acció com després i tenen com a finalitat construir 
aprenentatges. Aquests aprenentatges poden ser individuals, d’equip o 
d’organització.     

A més d’aquests dos ingredients principals, la simulació clínica té dues característiques 
fonamentals: el control i la seguretat. A diferència de la vida real, les experiències que 
es creen en context simulat són experiències controlades, en les quals l’entorn físic i els 
successos han estat definits amb antelació i responen a uns objectius concrets. En 
simulació succeeix el que es decideix que passi. També, a diferència de la vida real, les 
experiències simulades i les activitats de reflexió es construeixen de forma segura, tant 
des d’un punt de vista físic com psicològic. El concepte de seguretat psicològica en 
simulació l’abordarem més endavant. 
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Una activitat basada en simulació té diversos elements que succeeixen en el temps de 
forma generalment consecutiva: 
1. El prebrífing. És una reunió inicial entre facilitadors i participants (Lioce, 2020) que 

té com a finalitat proporcionar informació preparatòria i orientació per treure el 
màxim partit a la simulació. Aquesta reunió sol incloure (León-Castelao i Maestre, 
2019; Maestre i Rudolph, 2014): presentar els educadors i participants, establir 
objectius, aclarir expectatives sobre les conseqüències de l’activitat, clarificar els 
rols, orientar l’entorn de simulació i crear un ambient de ficció que atregui prou 
perquè la gent hi participi, atendre detalls logístics i transmetre respecte per 
l’alumne i interès en la seva perspectiva, i oferir una visió general de la conversa 
que tindrà lloc per analitzar el rendiment. 

2. El brífing. És la introducció a cada escenari de simulació, on es dona informació 
sobre el context i sobre els detalls clínics del cas que han de conèixer els participants 
a l’inici de l’acció (Lioce, 2020; León-Castelao i Maestre, 2019). 

3. L’escenari. Correspon al cas de simulació viscut pels participants. Depenent dels 
objectius i de la composició del grup, hi poden participar activament tots o bé que 
alguns tinguin el paper d’observadors. 

4. El debrífing. És una sessió de reflexió en grup que succeeix habitualment 
immediatament després de l’escenari, conduïda per un o diversos facilitadors. La 
SSH defineix el debrífing com «una sessió després d’un esdeveniment de simulació 
en què els facilitadors i els alumnes tornen a examinar l’experiència de simulació 
per tal d’avançar cap a l’assimilació i l’adaptació de l’aprenentatge a situacions 
futures». En algunes modalitats de simulació el debrífing no succeeix únicament a 
la fi de l’escenari, sinó que s’integra en pauses deliberades durant el transcurs. 

6.2 Aprenentatge i simulació clínica 

Com més llegim, més ens adonem que hi ha moltes formes diferents d’explicar com 
aprenen els adults i que cap de les teories individuals explica per complet el que passa 
quan una persona es dedica a aprendre (Merriam i Baumgartner, 2020; Taylor i 
Hamdy, 2013). En aquesta secció del document recopilarem algunes connexions entre 
les teories d’aprenentatge de l’adult i els fonaments pedagògics de la simulació clínica. 
Malcolm Knowles (1988; 2005) considerava que els adults aprenen de forma diferent 
dels nens i va introduir el terme andragogia per diferenciar l’aprenentatge dels adults 
de la pedagogia. Aquesta diferenciació sembla ara artificial: molts dels principis de 
l’andragogia poden aplicar-se igualment a l’aprenentatge dels nens. Probablement sigui 
més apropiat pensar en termes d’un espectre continu d’aprenentatge, que s’estén al 
llarg de la vida, amb diferents èmfasis, problemes i estratègies en diferents moments. 
Els constructivistes, com Vygotsky (1997), consideren que l’aprenentatge és el procés 
de construcció de coneixements nous a partir del que ja se sap. Aquesta visió de 
l’aprenentatge, àmpliament compartida actualment, té una implicació molt directa amb 
l’enfocament de l’aprenentatge en simulació, que combina experiència i reflexió. Les 
converses de debrífing ben conduïdes no es basen a revisar de manera exhaustiva la 
idoneïtat de les accions fetes durant l’escenari, sinó que relacionen, a través de la 
reflexió grupal, el viscut en la simulació amb experiències i conceptes previs de la feina 
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real i forcen la posada en comú de punts de vista i enfocaments diferents per construir 
aprenentatges nous connectats amb els coneixements previs. 
En la taula següent es resumeixen una sèrie de conceptes bàsics de les diferents teories 
d’aprenentatge (Taylor i Hamdy, 2013) i la seva relació amb característiques clau de 
l’aprenentatge basat en simulació: 
  

Conceptes i elements bàsics de teories 
d’aprenentatge 

Connexions clau amb l’aprenentatge basat en 
simulació 

Teories d’aprenentatge conductual. L’aprenentatge es 
basa en estímuls que provoquen canvis en el 
comportament. 

En simulació clínica es treballen comportaments 
específics i es connecten amb motivacions i 
resultats. Els escenaris es dissenyen incloent-hi reptes 
que, en definitiva, es comparteixin com a estímuls per 
al participant. 

Teories cognitives. Focalitzades en els processos 
mentals i psicològics, sobretot la percepció i el 
processament de la informació. 

El debrífing de les activitats de simulació brinda 
oportunitats per explicitar el percebut, analitzar-lo i 
processar la informació en pensament individual i en 
interacció amb els altres. 

Aprenentatge experiencial. L’aprenentatge adult és 
fruit d’experiència i reflexió. Segons Kolb aquest procés 
és cíclic, amb quatre fases (experiència, reflexió, 
conceptualització i experimentació). Cada persona té 
diferents graus de fortalesa en la utilització de cada fase 
del cicle. 

Els blocs escenari + debrífing ofereixen les quatre fases 
del cicle: a l’escenari els participants viuen una 
experiència; al debrífing reflexionen i construeixen 
conceptes i aquests nous conceptes els posen a prova 
experimentant en l’escenari següent i/o a la feina real. 

Andragogia de Knowles. Els adults tenen una motivació 
diferent per aprendre, més interna i més lligada a les 
seves necessitats i resultats. 

Les activitats de simulació s’han de dissenyar per donar 
resposta a veritables necessitats dels participants. La 
simulació és un exemple d’activitat d’aprenentatge 
amb participació directa de l’alumne, que té capacitat 
d’influir en com es desenvolupa. 

Teoria de l’aprenentatge transformatiu (Mezirow). La 
reflexió crítica com a repte per a les pròpies creences i 
assumpcions. Un dilema («soc conscient que no sé») en 
un context personal, professional i social concret actua 
com a catalitzador per revisar les pròpies visions i 
perspectives a través de la reflexió crítica. 

Els escenaris de simulació han de contenir la proporció 
de repte adequada per als participants i el seu 
context. Al debrífing es compartiran diversos punts de 
vista davant les coses i es revisaran críticament en vista 
de les perspectives dels altres. 

Aprenentatge social. L’aprenentatge succeeix en un 
context determinat i en comunitat. La interacció amb 
els altres condiciona l’aprenentatge. 

Encara que hi ha activitats de simulació centrades en la 
pràctica individual d’habilitats tècniques específiques, 
la majoria de les simulacions són oportunitats 
d’aprenentatge en comunitat. Forma part de l’ADN de 
la simulació clínica la creació d’un entorn motivador i 
amb seguretat psicològica per a l’aprenentatge en grup. 

Model reflexiu de Schön. La reflexió succeeix durant 
l’acció (reflection in action) quan ens trobem amb 
alguna cosa dissonant amb les nostres experiències 
prèvies i també posteriorment quan pensem sobre el 
procés viscut (reflection on action). 

L’escenari ofereix oportunitats de reflection in action, 
mentre que el debrífing és un exemple de reflection on 
action col·lectiu. 

Pràctica deliberada. Aprenentatge planificat de 
l’automatisme, que allibera recursos cognitius per a la 
resolució de problemes. 

En la planificació de currículums complets basats en 
simulació sol haver-hi lloc per a la pràctica deliberada. 

Zona de desenvolupament pròxim del 
constructivisme, segons la qual un alumne només pot 
adquirir nous coneixements si pot relacionar-los amb 
els ja existents. Les converses entre alumnes i 
professors en què s’articula el que ja se sap poden 
ampliar la zona de desenvolupament pròxim en situar 
les noves idees en el context de la comprensió actual. 

L’esquema de conversa reflexiva dels debrífings de la 
simulació clínica es mou majoritàriament a la zona de 
desenvolupament pròxim. A més, les reflexions 
s’articulen a partir d’experiències recentment viscudes 
a l’escenari previ. 
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Taxonomia de Bloom. És un sistema de definir 
objectius d’aprenentatge que abastin coneixements, 
habilitats i actituds. Els objectius es categoritzen en un 
esquema en piràmide amb nivells de menys a més 
complexitat. 

La simulació i el debrífing reflexiu permeten pujar 
esglaons de la piràmide de Bloom (analitzar, avaluar, 
construir…). 

La finestra de Johari. És un model de quatre quadrants 
que relaciona el que sabem i el que saben els altres. El 
model mostra oportunitats de descobriment i de nous 
aprenentatges a través de la discussió entre persones 
amb diferents rangs de coneixement. 

L’escenari i el debrífing fan visibles els rangs de 
coneixement de cada un dels membres del grup. Una 
bona conversa de debrífing permet endinsar-se en els 
quadrants del desconegut per a uns i comprès per a uns 
altres, augmentant les oportunitats d’aprenentatge. 

El bucle doble d’Argyris. El model mostra els dos nivells 
de reflexió que poden succeir a partir dels resultats que 
obtenim de les nostres decisions i accions. En el primer 
nivell (bucle senzill) analitzem què hem fet i com ho 
hem fet i podem aprendre nous comportaments que 
promoguin els resultats desitjats. En el segon nivell 
(bucle doble) a més identifiquem les motivacions 
internes o marcs mentals (condicionants derivats de les 
nostres assumpcions, la nostra interacció amb els 
altres, la cultura i les regles no escrites…) que mouen 
les nostres accions. 

En la planificació i conducció de les converses de 
debrífing s’ha d’identificar si els objectius 
d’aprenentatge requereixen reflexió de bucle senzill o 
de bucle doble. 
Alguns marcs conceptuals utilitzats en simulació clínica, 
com el model de SimZones de Roussin 
i Weinstock (2017) es basen en aquest esquema 
d’Argyris. 

  

6.3 Efectivitat de la simulació com a eina d’aprenentatge 
Des que la simulació clínica s’ha anat convertint en una eina cada vegada més utilitzada 
en l’educació en ciències de la salut, s’han estès i diversificat els treballs de recerca que 
n’estudien l’efectivitat. La recerca d’aquestes proves es veu obstaculitzada en primer 
lloc per la dificultat de definir l’«eficàcia». Els resultats de la formació amb simulació són 
amplis, i van des de les habilitats tècniques específiques, les habilitats de 
relació/comunicació, el treball en equip complex i els comportaments de lideratge fins 
als resultats basats en el pacient. 
En el context de les habilitats tècniques, McGaghie et al. (2011) van dur a terme una 
revisió comparativa de la simulació enfront de l’educació clínica tradicional i van trobar 
beneficis quantificables a favor de la primera. Existeixen nombrosos estudis que, amb 
un esquema abans-després, demostren efectivitat en l’adquisició d’habilitats concretes 
en contextos diversos. 
En relació amb el treball en equip, Weaver et al. (2014) van dur a terme una revisió de 
la literatura, i van identificar entre noranta i cent publicacions a l’any sobre la formació 
del treball en equip en l’àmbit sanitari. La revisió va trobar que hi havia moltes 
modalitats efectives per a la formació d’equips, incloent-hi les intervencions a l’aula i 
basades en la simulació. Diversos estudis van mostrar una millora significativa en el 
funcionament de l’equip després de la formació d’equips basada en la simulació. 
També hi ha treballs que relacionen intervencions formatives basades en simulació i 
resultats a nivell de pacient. En són alguns exemples molt significatius: 

• El treball de Draycott et al. (2006) que demostra una reducció de la incidència de 
paràlisi braquial obstètrica després d’un programa de formació en el maneig 
multidisciplinari de la distòcia d’espatlles. 

• L’anàlisi de la millora en temps fins al TAC, temps fins a la intubació i temps fins 
al quiròfan en pacients traumàtics dut a terme per Capella et al. (2010). 
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• L’augment de supervivència en parada cardíaca pediàtrica trobat en l’estudi 
d’Andreatta et al. (2011). 

Més enllà de demostrar que la simulació funciona (que en realitat és una cosa 
àmpliament reconeguda), té molt d’interès identificar quins factors tenen més 
influència en la seva efectivitat. En aquesta qüestió, és un clàssic la revisió sistemàtica 
d’Issenberg et al. (2005). La llista de factors identificats es detalla en la taula següent: 
  

Factors que influeixen en l’efectivitat de la simulació com a eina formativa (Issenberg et al., 2005) 
Proporcionar feedback 
Pràctica repetitiva 
Integració de la simulació en un pla d’estudis global 
Oferir un espectre de nivells de dificultat 
Combinar simulació amb altres estratègies d’aprenentatge 
Incloure en les simulacions la variabilitat clínica 
Creació d’un entorn controlat i segur 
Aprenentatge individualitzat 
Objectius i mesurament de resultats definits 
Realisme de l’escenari de simulació 

  
Una altra qüestió que pot ser pertinent és estudiar si hi ha diferències en l’efectivitat de 
la simulació entre participants i observadors. Hi ha diversos treballs respecte d’aquest 
tema i recentment s’ha publicat, a més, una metaanàlisi (Delisle et al., 2019) que 
compara els resultats prenent com a referència el model de 
Kirkpatrick (Kirkpatrick i Kirkpatrick, 2016). No hi ha diferències significatives en el nivell 
1 (reaccions) ni en el nivell 3 (comportament), però es troben algunes diferències 
estadísticament significatives en el nivell 2 (aprenentatge) a favor del grup de 
participants. Aquestes diferències són petites en la implicació pràctica, amb intervals de 
confiança molt solapats i només en el cas d’observadors no directes. Podem pensar en 
global que, tot i que hi ha beneficis de la participació activa, els observadors directes 
d’una simulació clínica que participen en el debrífing tenen oportunitats d’aprenentatge 
significatiu. 
 

6.4 Elements fonamentals de bones pràctiques en simulació clínica 
En tota activitat de simulació hi ha un component experiencial i un altre de reflexiu amb 
diversos nivells de fidelitat i amb una infraestructura important (en mitjans i 
personal). Perquè la simulació clínica sigui efectiva, cal que compleixi uns requisits que 
influiran directament en el resultat de la simulació i l’experiència del participant.  
  

6.4.1 Connexió amb necessitats 
La simulació ha de respondre a les necessitats de l’equip participant. És el mateix 
plantejar una sessió de simulació a persones amb poca experiència que a professionals 
sènior? Què ha de ser diferent en una simulació que busca treballar el factor 
humà? Com abordar l’aprenentatge d’habilitats tècniques bàsiques? És imprescindible, 
doncs, que coneguem les característiques de l’equip que rebrà la formació. Hem 



  59 

d’informar-nos sobre el perfil professional, el grau d’experiència i les necessitats 
formatives. Basant-nos en tot això, dissenyarem una simulació adequada.  
Per arribar a conèixer aquestes necessitats hi ha diversos mètodes (Hauer i 
Quill, 2011). Aquí en llistem alguns: 

• Qüestionaris a equips: quines necessitats formatives teniu? En quina àrea 
relacionada amb el vostre treball desitjaríeu rebre formació? En quins aspectes 
voldríeu millorar els vostres resultats i nivell de confiança dins de la vostra 
activitat?     

• Anàlisi d’incidents     

• Observacions de coordinadors d’equips     

• Itinerari formatiu     

• Reclamacions de pacients     

• Incorporació de dispositius i materials nous 

• Implementació de procediments nous 

• Incorporació de professionals nous en els equips     

• Mètodes de consens entre professionals (grups de consens d’experts, grups 
focals…)     

El fet que l’activitat que dissenyem respongui a la necessitat del grup influirà 
directament en l’aprenentatge del participant i, per tant, en el pacient potencial que 
serà atès per aquests professionals. 

6.4.2 Disseny adaptat al tipus d’objectius i perfil de participants 
Com hem comentat anteriorment, el perfil del professional pot marcar clarament el 
disseny de la nostra simulació. No serà el mateix plantejar una simulació per entrenar 
un equip novell en una habilitat tècnica (per exemple, el maneig de la via aèria d’un 
pacient) que a un equip sènior en l’atenció integrada durant una parada cardíaca a 
l’UCI. Per tot això, hem de ser molt conscients del perfil del participant. Aquest no serà 
l’únic ingredient a tenir en compte. L’objectiu de la simulació marcarà també el seu 
disseny. Ens hem de preguntar: quin aprenentatge obté el participant amb aquesta 
activitat? És possible que estiguem entrenant mitjançant simulació un equip sènior amb 
molta experiència en el maneig d’un dispositiu nou. Tot i ser un equip experimentat, és 
novell en l’ús d’aquest dispositiu, per la qual cosa haurem de tenir-ho en compte. D’altra 
banda, podríem tenir una activitat amb aquests mateixos participants sobre treball en 
equip. En tots dos casos, les activitats han de ser diferents. 
Per a això resulta extremament útil l’esquema de SimZones del Boston Children’s 
Hospital Simulator Program (Roussin i Weinstock, 2017). Es tracta d’una metodologia 
que permet entendre, organitzar i aplicar tots aquests aspectes d’una manera lògica i 
efectiva. Les simulacions es divideixen en quatre zones (0-3). La zona 0 inclou exercicis 
d’autofeedback practicats per l’alumne en solitari. La zona 1 inclou la instrucció directa 
a l’alumne per part del facilitador en habilitats clíniques. La zona 2 consisteix en 
simulacions d’esdeveniments clínics i reals dissenyades per desenvolupar habilitats 
clíniques prèviament adquirides, en què els alumnes habitualment s’integren dins d’un 
equip assistencial simulat. La zona 3 implica professionals d’equips naturals per entrenar 
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aspectes de treball en equip. En les converses o debrífings es potencia la reflexió de 
bucle senzill de Chris Argyris (sobre els resultats que provoquen les nostres accions, el 
«què» i «com») i de bucle doble (sobre els marcs mentals que condicionen aquestes 
accions, el «perquè») (Argyris, 1991). Les reflexions de bucle doble se centrarien en la 
zona 3.  

  
6.4.3 Realisme de l’escenari 

Perquè el participant tregui el màxim rendiment de la simulació, l’escenari que 
plantegem ha de ser al més realista possible. El cas s’ha de dissenyar amb atenció al 
detall i és convenient utilitzar l’espai apropant-lo al màxim al que seria una situació 
real. Per aconseguir un alt grau de realisme en els escenaris combinem diferents tipus 
de recursos: 

• Espais. En funció dels objectius, s’utilitzen espais dedicats i específics de 
simulació i/o espais de treball reals, amb els elements de context necessaris.     

• Simuladors de pacient. Són maniquins interactius de més o menys complexitat i 
capacitat tècnica. Els més sofisticats mostren signes físics que els participants 
poden percebre (respiració, moviments, polsos, sons, veu…) i és possible 
connectar-los aparells mèdics i fer-los procediments.     

• Simuladors d’habilitats. Són equips que simulen parcialment un pacient per 
practicar una habilitat específica.     

• Actors professionals que poden representar pacients, famílies o altres persones 
presents en la situació.     

• Equipaments i material de treball real.     

  
En l’ús efectiu de tots aquests recursos es té en compte en tot moment l’equilibri 
adequat entre aquests tres components del realisme en simulació (Rudolph et al., 2007; 
Hamstra et al., 2014): 

• El realisme tècnic. És el relacionat amb la capacitat d’interacció dels participants 
amb l’escenari en termes de percepció sensorial (veure, sentir, tocar…) i d’acció 
(fer).     

• El realisme conceptual. Té a veure amb la coherència dels fets, dels successos 
que constitueixen la història simulada i de les conseqüències de les decisions i 
accions dels participants.     

• El realisme emocional. És la mesura en què un escenari provoca als participants 
emocions similars a les d’aquesta situació en la vida real.     

  

6.4.4 Debrífing basat en curiositat i que fomenta la curiositat sobre el judici    
El debrífing és la conversa d’aprenentatge després de l’escenari clínic per analitzar el 
rendiment amb l’objectiu de sostenir o millorar la pràctica futura (Maestre i Rudolph, 
2014). És un procés molt vàlid per involucrar els participants després de qualsevol tipus 
de simulació o activitat d’aprenentatge, sense importar el tipus d’activitat duta a terme 
(Alinier, 2007). També es considera un exercici poderós de comunicació amb l’objectiu 
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de millorar l’actuació dels participants. Es considera que la qualitat i el tipus d’interacció 
entre facilitador i participant durant el debrífing són crucials perquè el procés 
d’aprenentatge sigui efectiu. A més, la competència del facilitador o debrífer és 
proporcional a la qualitat de l’experiència viscuda pel participant (Helmreich i 
Wilhelm, 1991). 
Les fases principals de debrífing són les següents (Gardner, 2013; Rudolph et al., 2008): 

• Fase de reaccions. Els participants expressen com s’han sentit durant la 
simulació.     

• Fase d’anàlisi o enteniment del que ha passat durant la simulació.     

• Fase de resum i tancament.     

El fonamental és que sigui estructurat i s’ha de fer immediatament després de la 
simulació. Existeixen nombrosos mètodes de debrífing que inclouen les tres fases del 
model presentat, com el RUST (Reaction, Understanding, Summary, Take-home 
message; Karlsen 2013), el GAS (Gather, Analyse, Summarise; Cheng et al. 2012) i altres 
mètodes multifase.  
El sistema PEARLS (Promoting Excellence and Reflective Learning in Simulation) proposat 
per Eppich i Cheng (2015) consisteix en el model de les tres fases a les quals s’afegeix 
una fase de «descripció» entre la de «reaccions» i «anàlisi». La novetat és que permet 
usar diferents estratègies de l’anàlisi depenent del tipus de participant i les seves 
necessitats (plus/delta, feedback directe…). No hi ha evidència científica que cap 
mètode de debrífing sigui superior a un altre.  
S’han desenvolupat diferents estratègies per a la fase d’anàlisi, de les quals resumim 
les més conegudes.  

• Feedback directe. Estratègia comunicativa unidireccional del facilitador al 
participant sobre el seu comportament o acció. És adequat depenent de l’activitat 
i de la zona treballada (per exemple, zona 1 o 2) especialment si no cal una reflexió 
profunda per part del participant.     

• Plus/delta. Inicialment descrit per Klair l’any 2000 per discutir en simulacions 
d’aviació, s’ha anat desenvolupant també en grups de formació mèdica. Després 
de donar la benvinguda als participants el facilitador introdueix la metodologia que 
se seguirà i convida els participants a completar una taula «plus/delta» que descriu 
el que ha anat bé (plus) i el que podria haver estat millor o ens ha generat dubtes 
(delta). A continuació, el facilitador guia els participants en la revisió de la taula, 
seguit d’una anàlisi més profunda de dos o tres ítems d’aquesta taula. Una variant 
és el plus/delta/plus proposada per O’Brien et al. (2017).     

• Estratègia de debrífing de bon judici usant la tècnica «Advocay/inquiry». Es pot 
traduir com a «suport/indagació». Introduïda pel grup de Harvard 
(Rudolph, 2006; 2007), s’utilitza aquesta tècnica de conversa per descobrir gaps 
en les accions dels participants relacionats amb atributs cognitius o de 
comportament.      

  
6.4.5 Entorn psicològicament segur 
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Perquè la simulació clínica sigui efectiva i s’assoleixin els objectius desitjats, és 
necessària la creació d’un ambient de treball estimulant i participatiu (Roussin et al., 
2018). Els companys que participaran en la simulació ho faran probablement en un 
espai, materials i equip diferent de l’habitual. Això pot generar inseguretat i 
incomoditat. El facilitador ha d’afavorir que el participant se senti capaç de mostrar 
conductes obertes d’aprenentatge reflexiu, i discutir obertament solucions noves o 
idees divergents sense por d’implicacions negatives. Hi ha diverses accions que ens 
poden ajudar a aconseguir-ho. D’una banda, és important prestar atenció al 
llenguatge verbal i no verbal que utilitzi el facilitador i evitar termes com ara 
avaluació, professor o alumne. Afavorim que l’equip es conegui prèviament i, si no 
és possible, utilitzarem un temps per presentar-nos i utilitzar algun ice-breaking amb 
l’objectiu de generar grup i destensar l’ambient. És molt important que el facilitador 
tingui prèviament informació sobre els participants, qui són, d’on venen, en què 
treballen, quina experiència tenen… 
Els participants han de saber com es desenvoluparà l’activitat, quins rols hi 
tindran. La confidencialitat ha de quedar clara i assumida per part de tot l’equip que 
participi en aquesta activitat. A la fi de la simulació, agraïm als participants la seva 
actuació i compromís. 
  

6.4.6 Mesura d’impacte. Model de Kirkpatrick 
L’impacte es defineix com l’efecte que produeix una intervenció determinada sobre 
un equip o una institució produïda pels efectes d’aquesta. Hi ha diversos mètodes 
per avaluar l’impacte que s’utilitzen en simulació clínica, el més usat dels quals és el 
model de Kirkpatrick (Kirkpatrick i Kirkpatrick, 2016). El seu mètode està format per 
quatre nivells: reacció, aprenentatge, conducta i resultats. Tots són importants i no 
pot existir-ne un sense l’altre. 
• Reacció. Consisteix a mesurar com reaccionen els participants abans de la 
capacitació rebuda. La forma més senzilla és fer-ho mitjançant enquestes de 
satisfacció.     

• Aprenentatge. S’identifica com el moment en què els participants desenvolupen 
la seva capacitat, cosa que produeix un canvi en el seu pensament i manera 
d’actuar, a més de millorar les seves habilitats. Per avaluar l’aprenentatge és 
necessari mesurar el coneixement abans i després de la formació. L’objectiu 
d’aquest nivell és mesurar el grau en què els participants van reconèixer els 
coneixements impartits i analitzar la relació entre el que s’ha après i l’acció 
formativa com a contingut, activitats per desenvolupar l’aprenentatge, 
organització del curs i les eines utilitzades.     

• Comportament. En aquest nivell es mesura si els participants posen en pràctica 
els coneixements que van adquirir. Pot fer-se mitjançant enquestes de seguiment.     

• Resultats. Consisteix a avaluar els avantatges que els participants han obtingut 
durant la formació i l’impacte que aquesta ha tingut en el treball real dels 
participants. És el nivell més difícil de mesurar dels quatre.     
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6.5 Simulació presencial 
Les activitats de simulació presencial són les que uneixen tots els aspectes positius de la 
simulació. En primer lloc, amb simulació es pot aprofundir en l’adquisició de 
coneixements, avançant en la taxonomia de Bloom (reconèixer, analitzar, aplicar, 
sintetitzar i avaluar, més enllà de només conèixer). A més, el caràcter actiu i experiencial 
de la simulació permet, evidentment, adquirir habilitats psicomotores amb molta 
efectivitat. Finalment, la simulació posseeix tres propietats que faciliten treballar les 
actituds probablement millor que altres tècniques docents: el realisme emocional dels 
escenaris simulats, la reflexió en grup sobre accions i motivacions i l’entorn de seguretat 
psicològica que permet compartir idees, percepcions, punts de vista i emocions de 
forma sincera i honesta. 
Facilita la participació i el compromís (engagement) de l’alumne amb la pròpia 
formació. Aprendre fent és motivador i l’alumne connecta fàcilment amb les seves 
necessitats i les seves experiències prèvies. Si a més, l’experiència és presencial, aquest 
efecte es veu incrementat. 

6.6 Telesimulació o simulació en línia 
La telesimulació consisteix a utilitzar la videotecnologia per lligar de forma remota els 
participants en una simulació amb el seu instructor o facilitador. Tot i que no és una 
tècnica nova, sí que és cert que la situació viscuda durant la pandèmia de COVID ha 
augmentat la necessitat de transformar part de la simulació presencial en simulació 
remota (McCoy et al., 2017; Diaz i Walsh, 2021). Aquesta nova fórmula educativa 
exigeix que durant la preparació de l’activitat els docents tinguin en compte aspectes 
sobre tecnologia que en la simulació presencial no són necessaris, com ara la velocitat 
d’internet, els tallafocs de les institucions, els accessos dels participants, recursos de 
vídeo i àudio disponibles… 
Si bé en tota la simulació els aspectes tècnics són fonamentals, en telesimulació es 
converteixen en un element imprescindible. Al seu torn, la preparació de l’activitat ha 
de ser exquisida i tenir previstes totes les situacions possibles amb les seves 
alternatives. Hi ha diverses metodologies per dur a terme les telesimulacions. Es 
considera que, en elles, el participant «perd» la capacitat de fer les accions ell mateix, 
es perd l’habilitat manual. Per aquest motiu aquestes simulacions no serien adequades 
per desenvolupar habilitats clíniques manuals. En canvi, sí que poden intervenir en 
preses de decisions i en els debrífings. 

• Hi ha una modalitat en què els participants es connecten de forma remota i a la 
sala de simulació hi ha «confederats» que faran les accions que els dictin els 
participants. El facilitador conduirà el debrífing de forma remota. Els participants 
poden decidir via «enquesta» en la plataforma en què s’emeti (en aquest cas no hi 
ha límit de participants) o hi participen i ho decideixen en directe per àudio (pocs 
participants). En aquest últim cas, el participant té un paper més important durant 
el debrífing.     

• També es poden reproduir situacions interpretades per actors professionals que 
reprodueixen l’entorn professional habitual de cada participant per estimular la 
reflexió sobre la manera en què solem comunicar-nos.     
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• Una altra modalitat consisteix a «gravar» un vídeo amb confederats i actors 
sobre una situació simulada. Per exemple, tres escenes d’un cas clínic (tres 
moments diferents cronològics). Els participants ho veuen abans de connectar-se 
al debrífing i treballen la seva taula plus/delta individual que el facilitador posa en 
comú amb la resta de les observacions dels altres participants. La conversa versarà 
sobre els aspectes que s’han vist com a plus o delta de l’enregistrament. Aquesta 
modalitat és molt convenient per a activitats en què les decisions no 
són immediates, sinó que depenen de l’evolució del cas en el temps.     

  
En qualsevol de les modalitats de telesimulació es treballaran sobretot habilitats 
cognitives i comunicatives. Les habilitats tècniques es poden observar i comentar, però 
el participant no les pot reproduir. 

6.7 Simulació clínica en l’abús infantil 
Hi ha experiències no gaire nombroses d’aplicació de la simulació clínica per a la 
formació de professionals en la valoració del nen o nena abusat i maltractat. Aquestes 
experiències se solen integrar en programes més amplis, que combinen altres 
metodologies docents. 
Encara que és possible, d’una banda, utilitzar la simulació per entrenar habilitats 
tècniques relacionades amb l’exploració física del nen o nena abusat, en una recerca 
exhaustiva de models de simulació només hem trobat un simulador comercial dissenyat 
específicament per a aquesta finalitat (OxCAT 100 de Pharmabotics, Winchester, el 
Regne Unit). 
La simulació clínica amb actors s’ha utilitzat per proporcionar experiències de formació 
sobre entrevista al nen o nena abusat i als seus cuidadors. En el cas de l’entrevista al nen 
o nena s’han utilitzat actors adults per representar el seu paper (Freeman, 1999; Powell, 
2008) o bé avatars de realitat virtual (Haginoya et al., 2020; Krause et al., 2017). En tots 
dos casos s’ha pogut observar l’efectivitat de l’entrenament, sobretot si els actors tenien 
formació prèvia en abús infantil. 

6.8. Referències 

Alinier, G. (2007). A typology of educationally focused medical simulation tools. 
Medical Teacher, 29(8), e243–e250. 

Andreatta, P., Saxton, E., Thompson, M., & Annich, G. (2011) Simulation based mock 
codes significantly correlate with improved pediatric cardiopulmonary arrest 
survival rates. Pediatric Critical Care Medicine, 12, 33–38. 

Argyris, C. (1991). Teaching smart people how to learn. Harvard Business Review, 
69(3), 99–109. 

Capella, J., Smith, S., Philp, A., Putnam, T., Gilbert, C., Fry, W., Harvey, E., Wright, A., 
Henderson, K., Baker, D., Ranson, S., & ReMine, S. (2010). Teamwork training 
improves the clinical care of trauma patients. Journal of Surgical Education, 
67(6), 439–443. 



  65 

Cheng, A., Rodgers, D., van der Jagt, É., Eppich, W., O’Donnell, J. (2012). Evolution of 
the pediatric advanced life support course: enhanced learning with a new 
debriefing tool and web-based module for pediatric advanced life support 
instructors. Pediatric Critical Care Medicine, 13(5), 589–595. 

Delisle, M., Ward, M. A., Pradarelli, J. C., Panda, N., Howard, J. D., & Hannenberg, A. A. 
(2019). Comparing the learning effectiveness of healthcare simulation in the 
observer versus active role: systematic review and meta-analysis. Simulation in 
Healthcare, 14(5), 318–332. 

Diaz, M. C. G., & Walsh, B. M. (2021). Telesimulation-based education during COVID-
19. The Clinical Teacher, 18(2), 121–125. 

Draycott, T., Sibanda, T., Owen, L., Akande, V., Winter, C., Reading, S., & Whitelaw, A. 
(2006). Does training in obstetric emergencies improve neonatal outcome? 
BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 113(2), 177–182. 

Eppich, W., & Cheng, A. (2015). Promoting Excellence and Reflective Learning in 
Simulation (PEARLS): development and rationale for a blended approach to 
health care simulation debriefing. Simulation in Healthcare, 10(2), 106–115. 

Freeman, K., Morris, T. (1999). Investigative interviewing with children: Evaluation of 
the effectiveness of a training program for child protective service workers. Child 
Abuse & Neglect, 23(7), 701–703. 

Gaba, D. M. (2004). The future vision of simulation in health care. BMJ Quality & 
Safety, 13(suppl 1), i2–i10. 

Gardner, R. (2013). Introduction to debriefing. Seminars in Perinatology, 37(3), 166–
174. 

Haginoya, S., Yamamoto, S., Pompedda, F., Naka, M., Antfolk, J., & Santtila, P. (2020). 
Online simulation training of child sexual abuse interviews with feedback 
improves interview quality in Japanese university students. Frontiers in 
Psychology, 11, 998. 

Hamstra, S. J., Brydges, R., Hatala, R., Zendejas, B., & Cook, D. A. (2014). Reconsidering 
fidelity in simulation-based training. Academic Medicine, 89(3), 387–392. 

Hauer, J., & Quill, T. (2011). Educational needs assessment, development of learning 
objectives, and choosing a teaching approach. Journal of palliative 
medicine, 14(4), 503-508. 

Helmreich, R. L., & Wilhelm, J. A. (1991). Outcomes of crew resource management 
training. The International Journal of Aviation Psychology, 1(4), 287–300. 

Issenberg, S., Mcgaghie, W. C., Petrusa, E. R., Lee Gordon, D., & Scalese, R. J. (2005). 
Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective 
learning: a BEME systematic review. Medical teacher, 27(1), 10-28. 



  66 

Karlsen, R. (2013) Stable program: Adaptation of the RUS model. Center for Medical 
Simulation (D.R.). 

Kirkpatrick, J. D., & Kirkpatrick, W. K. (2016). Kirkpatrick's four levels of training 
evaluation. Association for Talent Development. 

Klair, M. B. (2000). The mediated debrief of problem flights. Facilitation and debriefing 
in aviation training and operations. Aldershot, Ashgate, 72–92. 

Knowles, M. S., Holton, E., & Swanson, R. (2005). The adult learner: the definitive 
classic in adult education and human resource development (6th Ed.). Elsevier. 

Knowles M. (1988). The adult learner: A neglected species. Gulf. 

Krause, N., Pompedda, F., Antfolk, J., Zappalá, A., & Santtila, P. (2017). The effects of 
feedback and reflection on the questioning style of untrained interviewers in 
simulated child sexual abuse interviews. Applied Cognitive Psychology, 31(2), 
187–198. 

León-Castelao, E., & Maestre, J. M. (2019). Prebriefing en simulación clínica: análisis 
del concepto y terminología en castellano. Educación Médica, 20(4), 238-248. 

Lioce L. (Ed.), Lopreiato J. (Founding Ed.), Downing, D., Chang T.P., Robertson, J.M., 
Anderson, M., Diaz, D.A., & Spain A.E. (Assoc. Eds.) and the Terminology and 
Concepts Working Group (2020). Healthcare simulation dictionary (2nd Ed.). 
Agency for Healthcare Research and Quality, January 2020. AHRQ Publication No. 
20-0019.  

Maestre, J. M., & Rudolph, J. W. (2014). Theories and styles of debriefing: the good 
judgment method as a tool for formative assessment in healthcare. Revista 
Española de Cardiología, 68(4), 282–285. 

McCoy, C. E., Sayegh, J., Alrabah, R., & Yarris, L. M. (2017). Telesimulation: an 
innovative tool for health professions education. AEM education and 
training, 1(2), 132–136. 

McGaghie W. C., Issenberg S. B., Cohen, E. R., Barsuk, J. H., & Wayne, D. B. (2011). 
Does simulation-based medical education with deliberate practice yield better 
results than traditional clinical education? A meta-analytic comparative review of 
the evidence. Academic Medicine, 86(6), 706–711. 

Merriam, S. B., & Baumgartner, L. M. (2020). Learning in adulthood: A comprehensive 
guide. John Wiley & Sons. 

Powell, M. B., Fisher, R. P., & Hughes-Scholes, C. H. (2008). The effect of intra-versus 
post-interview feedback during simulated practice interviews about child 
abuse. Child Abuse & Neglect, 32(2), 213–227. 



  67 

Roussin, C. J., Larraz, E., Jamieson, K., & Maestre, J. M. (2018). Psychological safety, 
self-efficacy, and speaking up in interprofessional health care simulation. Clinical 
Simulation in Nursing, 17, 38–46. 

Roussin, C. J., & Weinstock, P. (2017). SimZones: An Organizational Innovation for 
Simulation Programs and Centers. Academic medicine : journal of the Association 
of American Medical Colleges, 92(8), 1114–1120. 

Rudolph, J. W., Simon, R., & Raemer, D. B. (2007). Which reality matters? Questions on 
the path to high engagement. Simulation in Healthcare, 2(3), 161–163.  

Rudolph, J. W., Simon, R., Raemer, D. B., & Eppich, W. J. (2008). Debriefing as 
formative assessment: closing performance gaps in medical education. Academic 
Emergency Medicine, 15(11), 1010–1016. 

Rudolph, J. W., Simon, R., Dufresne, R. L., & Raemer, D. B. (2006). There's no such thing 
as “nonjudgmental” debriefing: a theory and method for debriefing with good 
judgment. Simulation in Jealthcare, 1(1), 49–55. 

Rudolph, J. W., Simon, R., Rivard, P., Dufresne, R. L., & Raemer, D. B. (2007). Debriefing 
with good judgment: combining rigorous feedback with genuine 
inquiry. Anesthesiology Clinics, 25(2), 361–376. 

Rudolph, J. W., Raemer, D. B., & Simon, R. (2014). Establishing a safe container for 
learning in simulation: the role of the presimulation briefing. Simulation in 
Healthcare, 9(6), 339–349. 

Taylor, D. C., & Hamdy, H. (2013). Adult learning theories: implications for learning and 
teaching in medical education: AMEE Guide No. 83. Medical teacher, 35(11), 
e1561–e1572. 

Vygotsky L. S. (1997). Interaction between learning and development. In: M. Gauvin & 
M. Cole (Ed.). From Mind and Society. Readings on the development of children 
(pp. 79–91). Harvard University Press.  

Weaver, S. J., Dy, S. M., & Rosen, M. A. (2014). Team-training in healthcare: a narrative 
synthesis of the literature. BMJ Quality & Safety, 23(5), 359–372. 

  



  68 

 
 
  



  69 

7. Psicoteràpia basada en l’evidència 
Noemí Pereda 

 
 

7.1 Origen 

Les experiències de violència en la infància i l’adolescència suposen un greu risc per al 
desenvolupament físic, psicològic i social de les seves víctimes (De Jong et al., 
2015). L’abús sexual infantil es troba significativament associat amb símptomes de 
depressió, ansietat, estrès posttraumàtic, dissociació, trastorns dels hàbits alimentaris, 
trastorns del son, autoestima baixa, ira, símptomes d’externalització, idees i 
comportaments relacionats amb el suïcidi i l’autoagressió, problemes interpersonals i 
participació en comportaments d’alt risc (per exemple, consum de substàncies 
psicoactives, comportaments sexuals perillosos, consum abusiu d’alcohol) (Maniglio, 
2009) la gravetat dels quals requereix una intervenció amb models terapèutics 
basats en l’evidència empírica, és a dir, els resultats dels quals s’hagin contrastat 
mitjançant el mètode científic (Thyer, 2004). 
  
Els estudis de revisió duts a terme en aquest context mostren que tant la teràpia 
cognitivoconductual com la teràpia d’exposició, psicodinàmica, narrativa, teràpia de 
suport i la dessensibilització i processament per moviments oculars (EMDR) tenen 
efectes beneficiosos en la reducció de la simptomatologia posttraumàtica, ansietat i 
depressió que presenten els nens, nenes i adolescents (Gillies et al., 2012). Uns resultats 
similars s’han trobat específicament en víctimes d’abús sexual infantil, amb una 
reducció important dels símptomes de malestar quan se sotmeten a psicoteràpia 
(Harvey i Taylor, 2010). 
  
Així, la teràpia de joc ha demostrat ser el tractament més efectiu per als problemes de 
relació social, mentre que la teràpia cognitivoconductual, centrada en el trauma i de 
suport, és la més efectiva per als problemes de conducta. La teràpia cognitivoconductual 
i la teràpia familiar són les més efectives en el tractament dels símptomes de malestar, 
mentre que la centrada en el trauma i la cognitivoconductual ho són per al tractament 
de l’autoconcepte negatiu (Hetzel-Riggin et al., 2007). De manera similar, uns altres 
estudis de revisió han trobat que, si bé la teràpia cognitivoconductual és, en general, la 
més efectiva, la combinació d’aquesta amb la teràpia de suport i algun element de la 
teràpia psicodinàmica, com el joc, millora els resultats positius que s’obtenen en el nivell 
de malestar i la simptomatologia que presenten els nens, nenes i adolescents víctimes 
d’abús sexual (Sánchez-Meca et al., 2011). I aquest resultat és important perquè tot i 
que la teràpia cognitivoconductual hagi demostrat la seva efectivitat, els professionals 
de l’àmbit clínic prefereixen teràpies no estructurades i no directives, com el joc, quan 
treballen amb víctimes d’abús sexual (Allen i Hoskowitz, 2016). 
  
Les situacions de violència contra la infància poden suposar un greu risc per al 
desenvolupament psicosocial de les seves víctimes, que hem de treballar des de 
l’evidència empírica sobre eficàcia i efectivitat. Així, encara que gairebé totes les 
psicoteràpies tenen efectivitat social, no totes han demostrat la seva eficàcia clínica. 
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Les teràpies centrades en el trauma obtenen suport de l’evidència sempre que: 1) es 
dirigeixin directament a les experiències traumàtiques, 2) incloguin els cuidadors en el 
tractament ja que són importants agents de canvi, i 3) no se centrin únicament en els 
símptomes que presenta la víctima sinó a millorar el funcionament, resiliència i/o el 
desenvolupament (AACAP, 2010). 
  
El model d’intervenció en el qual se centrarà aquest apartat està basat en l’orientació 
cognitivoconductual, ja que aquesta és la que ofereix uns pronòstics més positius en la 
consecució dels objectius fixats i els resultats obtinguts estan basats en l’evidència. 

7.2 La teràpia cognitivoconductual centrada en el trauma (TF-CBT) 
Específicament, la teràpia cognitivoconductual centrada en el trauma (TF-CBT) és, a dia 
d’avui, la que més evidència ha demostrat en el tractament del trauma i, molt 
especialment, de la victimització, en la infància i adolescència (Cohen et al., 2007). Per 
a una comprensió més gran d’aquest programa es pot recórrer al manual de Cohen et 
al. (2006). 
  
Així, seguint els criteris de Chambless et al. (1996) i Chambless i Hollon (1998) per definir 
un model terapèutic com a efectiu,1 aquesta és l’única teràpia que ha demostrat ser un 
tractament ben establert en la intervenció amb nens, nenes i adolescents exposats a 
experiències traumàtiques (Silverman et al., 2008). 
  
Aquest model d’intervenció té un nombre elevat d’estudis que en corroboren 
l’efectivitat en la població de tres a divuit anys (Griffin i Wozniak, 2019), si bé la seva 
eficàcia és limitada en el tractament d’adults. Alguns estudis de revisió sobre aquest 
model terapèutic han demostrat la seva efectivitat en el tractament de símptomes 
posttraumàtics, depressió i problemes de conducta (Cary i McMillen, 2012). 
 
El model treballa sobre la simptomatologia posttraumàtica, malgrat que en nens i nenes 
menors de sis anys no cal tenir el diagnòstic de trastorn d’estrès posttraumàtic (TEPT), i 
és suficient la presència de simptomatologia característica d’aquest trastorn (Cohen et 
al., 2010). Aquest model ha demostrat que, a més de reduir i eliminar la 
simptomatologia emocional, cognitiva i relacional, pròpia de la situació traumàtica, 
ajuda a incrementar el nivell de resiliència personal (Deblinger et al., 2017). 
  
La durada aproximada d’aquest tipus d’intervenció se situa entre les dotze i divuit 
sessions de cinquanta minuts cadascuna. No obstant això, aquest nombre es pot 
estendre fins a vint-i-cinc visites en casos de trauma complex (Cohen et al., 2012) i pot 
aplicar-se quan s’han viscut múltiples situacions traumàtiques. Segons han reportat 
Griffin i Wozniak (2019), el nombre mínim de sessions per trobar resultats efectius és 

 
1 Aquests autors classifiquen els models d’intervenció terapèutica en tractaments ben establerts (well-
established treatments), que inclouen publicacions amb un disseny experimental per equips de recerca 
independents, manuals d’intervenció i resultats estadísticament significatius obtinguts a partir d’anàlisis 
de dades apropiades, entre altres criteris; probablement eficaços (probably efficacious treatments); 
possiblement eficaços (possibly efficacious treatments), i experimentals (experimental treatments) o no 
testats encara en assaigs controlats. 
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vuit. Alguns estudis de revisió com el de Trask et al. (2011) mostren que els tractaments 
més llargs són més efectius en la reducció dels símptomes de malestar que presenten 
els nens, nenes i adolescents víctimes d’abús sexual. 
  
Els valors centrals d’aquesta intervenció es defineixen per l’acrònim CRAFTS (en català 
SEGUIR), segons els quals, la pràctica ha de treballar sobre els punts problemàtics 
següents: 

• Estar basada en els components bàsics, treballant-los fins que estiguin 
consolidats i poder crear-ne de nous a partir de llavors.     

• Entendre i respectar els valors socioculturals del pacient i la seva família, 
treballant amb ells per incorporar els elements terapèutics de la millor manera a 
la seva situació particular.     
• Ser adaptable i flexible per adequar-se de la millor manera a qui consulta, no 
només a les seves necessitats sinó també a la seva edat i identitat de gènere.     

• Estar focalitzada en la família, que és un dels elements principals de la 
intervenció. Els cuidadors principals, sempre que no hagin estat els victimaris, 
participen en la teràpia que els reporta també beneficis. Uns estudis de revisió han 
demostrat la importància del tractament als pares o cuidadors principals del 
menor víctima perquè es recuperin adequadament (Van Toledo i Seymour, 
2013). Si cal, també poden incorporar-s’hi els germans.     

• Donar importància a la relació terapèutica i treballar-la. El trauma genera 
desconfiança i problemes de relació, de manera que aconseguir una relació 
empàtica, de confiança, acceptació, etc. és fonamental per millorar els resultats de 
la intervenció.     

• Emfatitzar l’autoeficàcia, incloent-hi l’autoregulació en diferents dominis, 
permet utilitzar eines un cop acabada la teràpia, fet que garanteix resultats 
duradors.     

7.3 Components de la TF-CBT 
Tot això es posa en pràctica mitjançant els components bàsics, que són sobre els quals 
es treballa en aquesta intervenció i que es resumeixen en l’acrònim PPRACTICE 
(PPRACTICA en català). 
  
Taula 7.1. Components de la TF-CBT 
  

P Psicoeducació —sobre el trauma i les reaccions amb aquest. 
P Habilitats parentals —per al maneig de conductes problema. 
R Tècniques de relaxació - gestió de reaccions fisiològiques. 
A Aprendre a identificar, expressar i modular emocions. 
C Connectar pensaments, emocions i comportaments. 
T Narració i processament del trauma - correcció de distorsions cognitives. 
I Domini sobre records traumàtics - superació de la por. 
C Sessions conjuntes amb la família. 
E Millora de la seguretat i el desenvolupament futur. 

P: Psychoeducation 
 P: Parenting skills 
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 R: Relaxation skills 
 A: Affective modulation skills 
 C: Cognitive coping skills 
 T: Trauma narration and processing 
 I: In vivo mastering of trauma reminders 
 C: Conjoint child-parent sessions 
 E: Enhancing safety 

  
Aquests components s’introdueixen de manera progressiva, i es poden distingir tres 
fases en la seva incorporació a la teràpia: 

• Estabilització i desenvolupament d’habilitats.     

• Narració i processament del trauma.     

• Consolidació i tancament.     

 
7.3.1 Fase 1. Estabilització i desenvolupament d’habilitats 

Aquesta fase inclou les primeres cinc lletres (PPRAC). Les intervencions durant aquesta 
fase van dirigides a millorar la seguretat, les habilitats parentals, les tècniques de 
regulació i modulació afectiva i les habilitats d’afrontament cognitiu (Cohen et al., 2006), 
entre d’altres. 
  

P - Psicoeducació És un dels components més importants. Si bé s’aplica com a primer 
component, la seva participació continua al llarg de la intervenció, i 
persegueix diversos objectius. 
1) Ens introdueix en la intervenció, ja que expliquem el mètode TF-
CBT, fet que ajuda a millorar el nivell de compromís amb la teràpia i 
evita el desistiment prematur. 
2) Permet explicar com es desenvolupen les situacions 
traumàtiques, les conseqüències que poden comportar, i 
normalitzar les respostes i símptomes, i també explicar el que s’ha 
trobat en l’exploració clínica que hem fet. 
  

P - Habilitats 
parentals 
  

La importància de treballar-hi rau en les modificacions que es 
puguin haver generat, arran del trauma i les seves conseqüències, 
en rutines i habilitats parentals. És fonamental esbrinar si les 
dificultats en aquest camp precedeixen el trauma. 
S’explora i treballa amb els mecanismes utilitzats en la família per 
regular la conducta del nen o nena tant abans de l’esdeveniment 
traumàtic com posteriorment. Treballar sobre aquest punt millora la 
simptomatologia depressiva en els nens, nenes i adolescents. 
Se’ls ensenyen tècniques com donar elogis davant de bones 
conductes, atenció selectiva, temps fora, programes de reforç de 
contingències, etc. 
És important ser conscients que el suport familiar adequat redueix 
les possibilitats de simptomatologia associada a l’edat adulta 
(Godbout et al., 2014). 
  

R - Tècniques de 
relaxació 
  

Donar aquestes eines ajuda a reduir les manifestacions 
psicosomàtiques de l’estrès i del TEPT, com la hipervigilància, 
agitació, dificultats per dormir, irritabilitat i respostes d’ira. Totes 
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elles tenen lloc per una hiperactivació del sistema d’afrontament a 
l’estrès, i és important que ajudem a compensar-lo. 
És dels primers components que s’incorpora a la teràpia per ajudar 
a controlar els nivells d’estrès que puguin desenvolupar-se durant la 
teràpia i entre les sessions, i és especialment important quan 
s’utilitzi l’exposició in vivo. 
Oferirem eines per focalitzar-se en la respiració, mindfulness o 
meditació, relaxació muscular progressiva, relaxació per a pares i 
altres tècniques diverses. 
  

A - Aprendre a 
identificar, expressar 
i modular emocions 
  

Des de la relació terapèutica i la psicoeducació sobre la necessitat 
de manifestar emocions «bones» i «dolentes» es treballa en 
l’expressió d’emocions i en la seva identificació, especialment en 
nens i nenes petits que no han adquirit el vocabulari necessari per 
dur a terme aquest tipus de tasca o com d’intensos són aquests 
sentiments. 
Hi ha diverses maneres de treballar sobre la identificació de les 
emocions, com ara contes infantils, pel·lícules, llistes amb emocions, 
colors que les representin, que s’han d’utilitzar fins que el nen, nena 
o adolescent sigui capaç d’identificar i distingir-ne una àmplia 
varietat. A mesura que s’aconsegueix una estabilitat, el terapeuta 
comença a indagar sobre les emocions presents en moments de 
simptomatologia o en recordar l’esdeveniment traumàtic. Aquesta 
és la part fonamental del tractament. El treball emocional també es 
porta a terme amb els cuidadors principals, i brinda un entorn segur 
i còmode per a l’expressió emocional. 
Per aconseguir un canvi en emocions desplaents, es proposa la 
interrupció dels pensaments intrusius, el diàleg autodirigit positiu, 
millorar la sensació de seguretat del nen, nena o adolescent en el 
moment actual, així com habilitats socials i per a la resolució de 
problemes, preparant-los per al pas següent.  
  

C - Connectar 
pensaments, 
emocions i 
comportaments 

El treball amb la tríada cognitiva requereix, necessàriament, la 
superació del nivell anterior; això permetrà que es faci una distinció 
correcta entre el que són emocions i el que són cognicions pròpies 
del diàleg intern. Aquesta distinció és important per poder generar 
pensaments alternatius que ajudin a modificar, conjuntament, els 
sentiments que acompanyen. 
Una vegada que això queda assentat, es treballa sobre com els dos 
factors influeixen en el comportament i la relació d’aquest amb les 
respostes de l’entorn. 
Així mateix, és important treballar amb els pensaments de culpa 
que vagin sorgint, així com amb tots aquells que siguin inadequats, 
oferir un entorn segur i validant, i tècniques de relaxació que 
permetin sentir-se contingut i poder expressar-se. El processament 
cognitiu sol ocórrer després de la creació de la narrativa del trauma. 
  

 
7.3.2 Fase 2. Narració del trauma i processament 
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Aquí s’inclou només el component de narració del trauma i processament cognitiu (T). 
És la fase més intensa i extensa del model, ja que és on es treballa de manera directa 
amb la situació traumàtica. 
  
El tractament actua sobre les distorsions cognitives que la víctima ha desenvolupat 
durant l’abús i sobre els símptomes que presenta. Parlar sobre l’abús, per tant, suposa 
el primer pas per trencar el silenci i el sentiment d’aïllament que acompanya la 
víctima. Recordar i descriure el que s’ha viscut serveix per reduir la tendència a la 
dissociació i a la negació que presenten moltes víctimes d’abús sexual i que ha servit 
com a estratègia adaptativa mentre l’abús s’ha produït (Macfie et al., 2001). 
  
El fet de tornar a experimentar els sentiments associats a l’abús és una peça clau dins 
de la teràpia, i és un objectiu prioritari de la intervenció en els casos en què la víctima 
presenta trastorn per estrès posttraumàtic complex. Aquesta forma del trastorn deriva 
d’experiències traumàtiques prolongades i repetides en la infància, cosa que condueix 
el nen o nena a utilitzar estratègies d’afrontament dissociatives que li permeten, mentre 
es troba en aquesta situació de risc, continuar amb la seva vida de forma adaptativa 
(vegeu Ford i Courtois, 2013). 
  
Té com a objectiu principal desvincular els pensaments i records de l’esdeveniment 
advers d’aquelles emocions desplaents que pot comportar (terror, horror, 
desesperança, ansietat, vergonya, etc.). 
  
Es busca que el nen, nena o adolescent expliqui, de mica en mica, amb un nivell de 
detalls elevat tot el que ha passat abans, durant i després de l’experiència. Un punt 
central d’aquesta explicació són les emocions sentides en cada moment del relat, amb 
la qual cosa veiem com s’assenta sobre el treball de la fase prèvia. 
  

T - Narració del 
trauma 
  
  

Pot ser útil utilitzar algun mitjà material on es desenvolupi la història 
del trauma (llibre, poema, pel·lícula, etc.) que serveixi d’exemple. Quan 
ho passem a la pròpia història, podem començar per dades no 
traumàtiques. Pot ser necessari que, en una primera instància, els nens, 
nenes o adolescents brindin explicacions des de la perspectiva actual, 
per després endinsar-se en una explicació detallada i com si estigués 
passant. 
En cas d’haver viscut més d’un succés, es començarà pel que generi 
més malestar, i es podran crear diverses narracions quan els implicats 
són diferents. 
En compartir els pensaments i emocions, el terapeuta pot ajudar a 
recodificar la informació utilitzant el que ha après en la fase anterior. La 
narració del trauma s’ha d’entendre com un procés, més que com un 
producte. 
Aquest component s’ha assenyalat com a molt important en 
l’efectivitat de la teràpia, ha reduït la por i l’ansietat, i ha optimitzat els 
resultats a llarg termini (Deblinger et al., 2011). 
  



  75 

Processament 
cognitiu 
  

Un cop creada i treballada la narració del trauma, el terapeuta ha 
d’identificar, explicar i corregir, al costat del pacient, les cognicions 
desadaptatives. 
Sabem que estem davant d’elles perquè són absolutament falses o 
impliquen la generalització de situacions que no necessàriament són 
així. Hem d’emfatitzar la responsabilitat personal de triar si mantenim 
les cognicions prèvies o si, per contra, les modifiquem, cosa que és 
especialment important en casos resistents. 
Paral·lelament, es treballa amb les distorsions que puguin tenir els 
cuidadors principals sobre la seva responsabilitat davant el trauma i 
sobre el seu registre emocional. 
  

7.3.3 Fase 3. Consolidació i tancament 

Es fa una integració centrada en els últims tres components (ICA). Si bé sempre es 
treballa amb la família, en aquesta fase es fan sessions conjuntes. L’objectiu principal és 
millorar la seguretat i el desenvolupament normatiu del nen, nena o adolescent. 
  

I - Domini sobre els 
records traumàtics 
  

Aquest és l’únic component de la TF-CBT que és opcional, ja que quan 
la por s’ha experimentat davant diverses situacions serà difícil tirar-lo 
endavant. 
S’utilitza en nens que eviten situacions segures o innòcues, i es 
genera interferència en la capacitat de desenvolupar-se 
correctament. L’exposició in vivo és la tècnica que s’usa per disminuir 
el malestar que generen les situacions temudes. El problema 
principal que comporta l’evitació és com de poderosa és, i 
l’autoretroalimentació que es genera en calmar les emocions 
negatives en evitar situacions o llocs angoixants; és per això que ha 
de proposar-se l’exposició, ja que aquesta és l’arma més efectiva 
contra l’evitació. 
Per tirar-lo endavant es crea un pla d’exposició progressiva que 
permet treballar la por des de menor intensitat fins a la màxima de 
manera segura. És aquí on més s’utilitzen les tècniques de relaxació 
apreses en la primera fase. 
  

C - Sessions 
conjuntes amb la 
família 
  

Portar endavant la TF-CBT requereix sessions conjuntes (cuidadors-
pacient) on revisarem i aportarem informació, practicarem les 
habilitats parentals ensenyades, compartirem la narrativa del trauma 
que es va fer, i on es podrà adquirir una obertura comunicativa més 
gran. 
La finalitat d’aquestes trobades és proveir l’oportunitat que pares i 
fills practiquin les habilitats treballades, comprometent-los en la 
relació, amb la finalitat que el nen, nena o adolescent senti més 
comoditat en parlar sobre el trauma amb els seus cuidadors, així com 
altres qüestions que es consideri oportunes treballar. 
Aquestes sessions han d’estar ben estructurades i no poden tenir lloc 
fins que els pares no tinguin prou autocontrol emocional. No fer-ho 
podria suposar un retrocés en el treball amb el pacient. 
  

A - Millora de la 
seguretat i el 

Que estigui al final no vol dir, necessàriament, que ha de ser l’últim 
que es treballi, ja que pot incorporar-se des de l’inici. 
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desenvolupament 
futur 

Es tracta d’entrenar-se en habilitats de seguretat personal i adquireix 
especial rellevància en experiències de violència interpersonal. 
La idea és crear, conjuntament, un pla de contingència per a 
circumstàncies que són plausibles de generar inseguretat, incloent-hi 
totes aquelles noves situacions a què s’hagi d’enfrontar el nen o nena 
(canvi de col·legi o de ciutat). 
Per millorar la sensació de seguretat, hem de tenir molt en compte el 
que treballem en el nostre pla d’exposició in vivo dels passos 
anteriors, ja que pot suposar una base per a la seguretat i erradicar la 
por. 
  

  
Com podem observar, aquesta teràpia requereix una gran flexibilitat (com comentàvem 
en els seus components bàsics) per adequar-la a les necessitats de cada consultant. Si 
no tenim en compte el cas particular, les dificultats i conseqüències principals que la 
situació ha generat, difícilment puguem intervenir de manera adequada. 

7.4 Conclusions 
Més enllà de l’efectivitat constatada, en els darrers anys s’han dut a terme diversos 
estudis per mesurar també l’eficàcia de la TF-CBT, és a dir, si realment és útil en la 
pràctica amb poblacions i situacions traumàtiques diverses, més enllà de l’experiència 
d’abús sexual infantil. 
 
Així, la TF-CBT ha demostrat l’eficàcia en casos de victimització sexual, maltractament 
físic i emocional, exposició a violència familiar i comunitària, desastres naturals, 
accidents de trànsit, malalties greus o nens i nenes soldat, entre d’altres (Cohen et al., 
2017; NICE, 2018). 
  
Per tant, podem concloure que és un dels models terapèutics amb un major nombre 
d’estudis que n’avalen l’ús des de l’evidència empírica i, sense cap dubte, és el model a 
seguir si es vol dur a terme una intervenció psicològica efectiva i eficaç amb nens i nenes 
víctimes de successos violents. 
  
Cal destacar la importància de la formació del professional en els resultats que 
s’obtinguin de l’aplicació de la TF-CBT, atès que s’ha observat que els pacients dels 
professionals que es perceben com a més competents en el model (Espeleta et al., 
2021) i que es mantenen fidels als seus components (Amaya-Jackson et al., 
2018) mostren una millora més gran en els símptomes posttraumàtics. 
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8. Cap a una implementació adequada de la formació i 
capacitació dels professionals en el model Barnahus 
Laura Andreu i Diego A. Díaz-Faes  
 
 
 
Un cop exposat el contingut i les característiques de la formació, és necessari abordar la 
manera en què es presenta aquest coneixement i les eines que es fan servir per 
transmetre’l i consolidar-lo. Aquest aspecte resulta fonamental perquè els 
professionals puguin adquirir les competències requerides. Per aquesta raó, en 
aquest tema es detallen aspectes crítics i transversals per aconseguir una 
implementació adequada de la formació, que possibiliti la capacitació dels 
professionals. 
  
A nivell conceptual, la implementació es defineix com «l’estudi científic dels mètodes 
per promoure la incorporació sistemàtica dels resultats de la investigació i altres 
pràctiques basades en l’evidència a la pràctica habitual» (Eccles i Mittman, 2006). Per 
tant, persegueix dos objectius principals (Bauer i Kirchner, 2020): 
  

• Identificar les barreres i els facilitadors de la incorporació de nous avenços a 
través de múltiples nivells contextuals (individus en tractament, proveïdors, 
organització i altres grups interessats). 
• Desenvolupar i aplicar estratègies d’implementació que superin aquestes 
barreres i millorin els facilitadors per augmentar la incorporació d’innovacions 
clíniques basades en l’evidència. 

8.1 Implementació de la formació 

8.1.1 Consideracions generals 

En el camp de l’actuació i assistència en infància i adolescència, els enfocaments 
d’implementació tradicionals no sempre resulten els més útils. Per això, Albers et 
al. (2017) proposen allunyar-se’n i centrar-se en aquells mòduls o elements específics 
que hagin demostrat ser més eficaços. Adquireixen llavors gran importància el context 
concret i els objectius específics de cada intervenció per decidir com s’executarà i en 
quins elements es focalitzarà. En aquest sentit, les temàtiques concretes de què es 
compon la formació per als professionals de les Barnahus són específiques i focalitzades, 
fet que segueix aquesta línia de treball proposada. 
  
No obstant això, sovint és difícil implementar la formació basada en l’evidència ajustant-
la al camp de treball i als professionals o destinataris. Albers et al. (2021) proposen una 
figura de suport interessant a la implementació, que cobriria precisament aquesta 
necessitat. Es tracta d’uns professionals que tindrien la funció d’oferir suport a la 
implementació dels programes i la formació basats en l’evidència. Així doncs, aquesta 
figura de suport pot ser útil en la implementació d’estratègies relacionades amb la 
formació i l’educació, així com en la seva avaluació i integració, entre altres possibilitats. 
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La implementació d’estratègies basades en l’evidència pot aconseguir produir millores 
en la salut pública, però el procés mitjançant el qual aquestes estratègies 
s’implementen pot determinar si finalment s’assoleixen els objectius establerts. Per 
donar suport a aquesta finalitat l’Interagency Collaborative Team (ICT) és un model que 
persegueix donar suport a intervencions multidisciplinàries de serveis públics en grans 
àrees geogràfiques. El model ICT pretén augmentar el funcionament eficaç de l’equip 
mitjançant la creació d’una confiança i col·laboració més grans entre les institucions 
participants (Hurlburt et al., 2014), cosa que encaixa amb la filosofia del model 
Barnahus. 
  

8.1.2 Introducció a la implementació 
La implementació consta de diverses dimensions i conceptes clau que 
cal conèixer (Shelton et al., 2020). De forma sintètica, es poden descriure mitjançant un 
dels models estructurals més utilitzats, l’EPIS (Aarons et al., 2011), que destaca quatre 
fases successives del procés d’implementació: exploració, preparació/adopció, 
implementació i manteniment. Per la seva banda, Koh et al. (2020) van introduir una 
variant amb cinc dominis principals: avaluació del context /selecció, difusió, adaptació, 
implementació i manteniment. 
  
En qualsevol cas, el primer domini inclou una avaluació exhaustiva del context i 
l’entorn, l’avaluació de l’acceptabilitat i adequació de les estratègies d’implementació 
entre les parts interessades, la comprensió de la capacitat organitzativa, el clima i la 
preparació per dur a terme la intervenció, i l’avaluació d’altres factors identificats per 
les parts interessades com a importants per influir en la implementació sobre el terreny. 
  
En relació amb la difusió, hi ha un consens generalitzat en la literatura que els 
enfocaments passius, com la publicació de directrius, els enviaments massius de 
correus i les publicacions en revistes, no han estat eficaços, mentre que els enfocaments 
que involucren activament els participants (per exemple, mitjans de comunicació, 
xarxes socials, informes polítics, tallers, seminaris i reunions individuals) resulten més 
eficaços. 
  
Pel que fa a la implementació, en si mateixa, les estratègies s’han classificat en sis grups, 
que inclouen l’exploració/planificació (per exemple, avaluació de les necessitats locals), 
l’educació (per exemple, manuals de formació, entrenament), el finançament (per 
exemple, incentius, reestructuració de personal), la gestió de la qualitat (per 
exemple, sistemes de gestió de dades) i l’atenció al context polític (per 
exemple, acreditació). 
  
Respecte al manteniment, algunes investigacions recents el consideren un procés 
independent de la implementació (Birken, 2020). No obstant això, no hi ha prou 
evidència per determinar com sustentar les estratègies una vegada implementades, per 
la qual cosa algunes teories, com la institucional (Birken, 2020), suggereixen que les 
organitzacions poden ser més propenses a mantenir les pràctiques si estan sota pressió 
mimètica, coercitiva o normativa. 
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8.2 Tipus d’implementació 
Per comprendre la importància d’aquest punt, a continuació, s’analitzen les estratègies 
de desenvolupament de capacitats implementades en l’àmbit de la salut 
pública (DeCorby-Watson et al., 2018). 
  
Aquestes intervencions poden ser assistència tècnica, assessorament, sessions de 
formació virtuals, formació en línia o presencial, aprenentatge en línia, a través de 
materials d’orientació o cursos basats en habilitats. Es detallen a continuació els 
resultats dels escassos estudis d’eficàcia d’aquestes intervencions: 
  
Ensenyament en línia 
Millora el coneixement i les habilitats en comparació amb el no ensenyament. No 
obstant això, no obté millors resultats que altres tipus d’ensenyament (per exemple, 
la formació presencial). Els factors que influeixen en aquesta intervenció depenen de 
l’objectiu que es persegueixi. Si l’objectiu és augmentar el coneixement dels 
assistents resulten més eficaces les intervencions que posseeixen un component de 
discussió, mentre que, si l’objectiu és augmentar les habilitats dels participants, fer 
exercicis pràctics resulta més eficaç. 
  
Educació mitjançant aprenentatge autodirigit 
Es considera aprenentatge autodirigit aquell en el qual: 

• el professor actua com a moderador i no com a font de recursos, 
• els alumnes són els que busquen les fonts i les estratègies, i 
• s’inclou un mòdul d’autoavaluació dels coneixements/habilitats adquirits. 

Aquest tipus d’intervenció produeix millores sols en els alumnes que estan més implicats 
i que posseeixen un coneixement més avançat. La interactivitat, la durada o el temps 
transcorregut entre la intervenció i l’avaluació no són factors que suposin diferències 
significatives en l’impacte d’aquest tipus d’ensenyament. De fet, la metaanàlisi de 
Murad (2008) exposa que l’aprenentatge autodirigit ofereix un efecte moderat superior 
enfront de l’ensenyament tradicional, però només en termes d’augment del 
coneixement, no en la millora d’habilitats. 
  
Tallers i formació 
Aquestes intervencions aconsegueixen millores en coneixements, habilitats, 
autoeficàcia, canvis en la pràctica o en les polítiques, canvis en la 
conducta i en l’aplicació dels coneixements.  
En relació amb el coneixement, han demostrat produir un augment quantitatiu i 
qualitatiu. Pel que fa a les habilitats, hi ha evidència de guanys en les destreses després 
de la formació; les millores en autoeficàcia es tradueixen en un augment de la confiança 
i la comoditat en els temes tractats, una implicació més gran, millor autopercepció de 
les seves capacitats i sentiments d’empoderament i motivació. Finalment, les 
formacions han aconseguit promoure un augment de les polítiques i actuacions al 
voltant de les temàtiques tractades. 
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Assistència tècnica 
El suport personalitzat a través de consultories o reunions ha demostrat augmentar el 
coneixement, les habilitats, el lideratge i l’autoeficàcia. 
  
En la implementació, per tant, és important fixar-se en com es presentarà i distribuirà 
als usuaris el contingut dins d’un tipus d’intervenció específica, i és aquí on cobren 
importància les organitzacions i empreses que proveeixen de recursos els interessats a 
executar un programa o una formació. Les estratègies que aquestes organitzacions fan 
servir i que han demostrat tenir més èxit han estat la distribució de materials formatius 
—per exemple, manuals i guidelines— tant en persona com per correu i 
electrònicament, el disseny de la formació perquè sigui interactiva o el 
desenvolupament de materials per facilitar el procés educatiu (Proctor et al., 2019). 

8.3 Aspectes rellevants durant el procés d’implementació 
Els aspectes ambientals, com l’entorn laboral, poden influir en la transferència de la 
formació en l’àmbit de la salut, per la qual cosa és important tenir en compte el context 
organitzatiu. En general, destaquen les xarxes de suport, comunicació i una cultura de 
treball positiva, de manera que el clima d’implementació i la preparació per a la 
implementació poden facilitar la transferència de la formació (Jackson et al., 2019). Un 
exemple de les possibles dificultats el mostren Jacobson et al. (2018), que ressalten 
l’estructura jeràrquica com un dels principals impediments a l’hora d’implementar un 
canvi en el model d’atenció primària que dificulta la presa decisions de forma 
multidisciplinària. 
  
De la mateixa manera, els factors contextuals poden influir en el comportament dels 
professionals (Powell et al., 2016). Els factors organitzacionals, legislatius, econòmics, 
polítics i socials poden afectar l’acompliment dels professionals, de manera que els 
autors proposen emprar estratègies d’implementació multifacètiques i multinivell per 
aconseguir la implementació generalitzada de pràctiques basades en l’evidència de 
forma realista. 
  
Durant el procés d’implementació de la formació també participen 
els intermediaris. Són organitzacions que treballen amb els responsables polítics i els 
proveïdors de serveis per facilitar l’aplicació efectiva de polítiques, programes i 
pràctiques basades en l’evidència. Un exemple és la proposta de Bullock et al. (2018), 
que mostra com es pot construir una infraestructura interna creant una xarxa adequada 
entre els diferents sistemes per donar suport a l’aplicació de polítiques i aconseguir 
millors resultats a través de la implicació de tres sistemes diferents de salut mental. 
  
A més, d’acord amb els aspectes centrals basats en el treball en equip i la coordinació, a 
la qual fèiem esment en apartats anteriors d’aquest treball, una proposta molt 
interessant que busca assegurar l’èxit en la implementació de programes homòlegs o de 
característiques similars és el model d’equips de desenvolupament 
comunitari (CDT). L’ objectiu dels CDT és crear una xarxa per resoldre problemes i 
intercanviar recursos per augmentar la probabilitat d’èxit en els seus 
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programes. Aquesta idea és especialment important per al desenvolupament del model 
Barnahus. 
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