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1. Resum  

 

El present projecte ha avaluat si un programa d’intervenció mitjançant tecnologia de 

telèfon intel·ligent ajuda a promoure l’activitat física i, conseqüentment, a reduir 

l’impacte de la malaltia i afavorir la participació social i la millora de la qualitat de vida, 

d’una mostra de pacients amb lesió medul·lar. Aquest programa d’intervenció ha estat 

creat per un equip multidisciplinari de metges rehabilitadors especialistes en lesió 

medul·lar, especialistes en exercici físic i esport adaptat i enginyers informàtics. A 

aquest efecte es va partir d’una mostra de 50 pacients amb paraplegia, dividits en grup 

de control i grup d’intervenció. Es van prendre mesures pre-post-intervenció i a la 

meitat de la intervenció (pretest2). Es va avaluar la força (dinamòmetre isocinètic) i la 

flexibilitat (electrogoniòmetre), l’estat cardiovascular (prova d’esforç cardíaca i 

ecografia cardíaca 2D) i la funció pulmonar (espirometria). Així mateix, un panel 

d’experts va determinar les variables mèdiques més rellevants a analitzar. I, finalment, 

es van administrar una sèrie de qüestionaris per tal d’avaluar la qualitat de vida (A-

QoL), l’ansietat (HADS), la funcionalitat (SCIM-III) i la resiliència (RS-25). El que era 

esperable era que els pacients del grup d’intervenció presentessin millor salut 

cardiovascular i funció pulmonar, major elasticitat i força i millor qualitat de vida i 

funcionalitat que els del grup de control. D’aquesta manera es podria suggerir l’eficàcia 

del programa d’intervenció de promoció de l’activitat física mitjançant tecnologia de 

telèfon intel·ligent. 

 

 

2. Resultats  

 

El present projecte pretén avaluar si un programa d’intervenció mitjançant tecnologia 

de telèfon intel·ligent ajuda a promoure l’activitat física i, conseqüentment, a reduir 

l’impacte de la malaltia i afavorir la participació social i la millora de la qualitat de vida, 

d’una mostra de pacients amb lesió medul·lar. S’ha creat una mHealth amb una alta 

qualificació en usabilitat per als usuaris mateixos, que no existia anteriorment, i que 

pot ser emprada com a base per tal de desenvolupar tecnologia que promogui la 

realització d’exercici físic en una població més àmplia de persones amb diversitat 

funcional. S’ha descobert que l’exercici físic implementat a domicili per una mHealth ha 

permès als voluntaris de l’estudi no patir un deteriorament físic i, per tant, de 

funcionalitat i qualitat de vida, esperat pel confinament i la falta de socialització 
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provocada per la pandèmia de la COVID-19. Ha estat l’inici de poder potenciar l’exercici 

físic en pacients, tinguin els condicionants socials que tinguin, com ara una pandèmia. 

Aquesta és una novetat notòria i innovadora, clarament beneficiosa per a la població de 

persones amb lesió medul·lar usuàries de cadira de rodes a temps complet. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

S’espera que els resultats d’aquest projecte de recerca tinguin una àmplia 

repercussió en l’àmbit clínic, econòmic i social. En primer lloc, s’ha generat un 

coneixement específic sobre l’impacte en aquesta població derivat de la pràctica 

d’activitat física. Aquest coneixement suposa una millora en la prevenció de la 

comorbiditat associada amb aquesta patologia i, en conseqüència, una reducció 

dels costos anuals relacionats per persona, que són aproximadament de 43.000 

dòlars (New i Jackson. 2010;35(7):796-802). 

 

D’altra banda, s’han generat criteris objectius i científics per a la recomanació de 

pautes per a la pràctica d’activitat física segons les necessitats individuals de cada 

subjecte. Els subjectes han estat avaluats prèviament per un professional mèdic en 

les seves visites periòdiques a l’hospital o de manera autònoma a través del 

desenvolupament tecnològic del telèfon mòbil. 

 

També s’han produït avenços tecnològics notables amb el desenvolupament d’un 

programari que, unit a un acceleròmetre prèviament validat, permet integrar les 

avaluacions realitzades i les pautes d’hàbits saludables ofertes. A més, s’ha utilitzat 

un servidor per emmagatzemar els resultats, tant de tipus clínic com domiciliari, 

per alimentar la base de dades inicial i permetre la realització d’estudis 

epidemiològics més amplis en el futur. Es crearà tant un portal web de lliure accés 

associat al projecte com els resultats de la base de dades adreçats als 

professionals sanitaris i els usuaris. 

 

Els resultats d’aquest projecte són clarament transferibles a la societat. Així, a curt 

termini, tant els coneixements obtinguts de l’estudi epidemiològic com l’aplicació 

tecnològica desenvolupada seran transferits perquè puguin ser aplicats a pacients 

d’altres centres del sistema sanitari català a través d’un estudi pilot.  
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A més, aquesta tecnologia podrà ser present en la vida quotidiana dels usuaris, 

perquè el desenvolupament tecnològic dels telèfons mòbils dut a terme inclourà un 

manual d’ús disponible des que es descarregui l’aplicació al telèfon mòbil. 
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