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1. Resum  
 

L’avaluació de les deficiències relacionades amb la marxa, la postura, la funció de les 

extremitats superiors i la destresa manual derivades de trastorns neurològics, com els 

ictus, l’esclerosi múltiple o la malaltia de Parkinson, usualment es realitza a la clínica 

mitjançant escales i proves estandarditzades. Els instruments clínics son fàcils 

d’administrar i no consumeixen gaire temps, però, en ocasions, poden basar-se en 

interpretacions subjectives i ser esbiaixades. S’han proposat diferents eines 

instrumentades per superar aquestes limitacions, tot proporcionant mesures 

quantitatives de la funció motora. No obstant això, el seu cost alt i els requisits d’espai 

n’han limitat l’ús a grans instal·lacions amb importants recursos econòmics. Els últims 

avenços en tecnologia d’entreteniment han donat lloc a dispositius comercials de baix 

cost que permeten la interacció amb sistemes informàtics a través de moviments 

corporals, transferències de pes o moviments dels dits, amb una precisió comparable 

amb els sistemes de laboratori. El projecte VALORA, per tant, va tenir com a objectiu 

desenvolupar eines instrumentades de baix cost per avaluar la marxa, la postura, la 

funció de les extremitats superiors i la destresa manual i determinar la validesa 

d’aquestes eines en comparació amb sistemes instrumentats de laboratori i proves 

clíniques en diverses poblacions neurològiques i individus sans. Amb això, el projecte 

ha proporcionat a terapeutes i investigadors de tot el món la primera plataforma 

d’accés obert amb eines instrumentades de baix cost per avaluar la funció motora de 

pacients neurològics amb dades quantificables i controlades. 

 

 

2. Resultats  
 

El projecte VALORA va desenvolupar una plataforma web d’accés obert on es faciliten 

quatre eines instrumentades per avaluar la marxa, la postura, la funció de les 

extremitats superiors i la destresa manual mitjançant dispositius d’interacció de baix 

cost, com ara càmeres Kinect v2 i Azure, plataformes de força, com la Wii Balance 

Board, i dispositius multitàctils, com ara tauletes. Aquestes aplicacions guien els 

terapeutes i professionals durant el desenvolupament de la prova i proporcionen, 

segons la naturalesa de cada variable, dades quantitatives espaciotemporals i 

cinemàtiques, així com dades absolutes i comparatives amb una mostra aparellada de 

subjectes sans. El projecte va investigar en un total de 545 subjectes sans, de 
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diferents rangs d’edat, 245 subjectes amb ictus, 54 subjectes amb malaltia de 

Parkinson i 44 subjectes amb esclerosi múltiple les propietats psicomètriques de les 

eines, incloent-hi la fiabilitat inter- i intraavaluador, la validesa convergent amb escales 

i proves clíniques i instrumentades, i la sensibilitat de les eines per detectar dèficits 

motors. Els resultats del projecte mostren que les proves desenvolupades són, en 

termes globals, fiables, coherents amb les proves clíniques i instrumentades 

investigades, i capaces de detectar i quantificar dèficits motors. 

Es pot accedir a les eines desenvolupades al web dedicat: 

http://assessment.nrhbgroup.com/ 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  
 

L’accessibilitat de les eines desenvolupades al projecte VALORA i la investigació de les 

seves propietats psicomètriques permetran a terapeutes i investigadors d’arreu del 

món accedir a proves instrumentades d’avaluació motora mitjançant dispositius de baix 

cost amb propietats conegudes. Fins ara, les proves instrumentades estaven 

restringides a centres amb elevats recursos econòmics, principalment centres de 

recerca. El projecte VALORA permetrà la democratització d’aquest tipus d’eines, 

afavorint-ne la integració a la pràctica clínica com a proves complementàries i 

l’estandardització en la recerca. A més, els estudis actuals en marxa determinaran les 

propietats de les eines desenvolupades en altres patologies neurològiques i 

n’augmentaran l’aplicabilitat i transferència. 
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