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Introdução e objetivos: : Embora aplicativos de celular se destaquem
como uma alternativa ao monitoramento do número de passos, esses ainda
não tiveram sua validade estabelecida para indivíduos pós-acidente vascular
encefálico (AVE). Este estudo objetivou estabelecer a validade concorrente
do aplicativo de celular Google Fit para contagem de passos, comparando-o
com a contagem estimada pelo acelerômetro Actigraph GT3X e o observado
por avaliador (medida de critério) em indivíduos pós-AVE.

Métodos: Estudo metodológico com indivíduos pós-AVE com idade ≥18
anos; tempo de lesão ≥seis meses; habilidade para deambular pelo menos
14m; capacidade para compreender e seguir instruções verbais e ausência
de déficits cognitivos determinado pelos pontos de corte no Mini Exame do
Estado Mental. Os participantes caminharam em um corredor plano, por
cinco minutos, na velocidade máxima, portando o acelerômetro Actigaph
GT3X e um celular (Google Fit). A medida de critério foi o número de passos
observados por um avaliador previamente treinado. O coeficiente de
correlação de Pearson foi calculado, seguido da análise do gráfico de Bland-
Altman. Nível de significância: 5%. CAAE - 47256815.9.00

Resultado: Média do número de passos estimado pelo Actigraph GT3X: 322
±97; Google Fit: 457±118; avaliador: 452±88. Associações estatisticamente
significativas foram observadas entre os números de passos observados pelo
avaliador e o estimado pelo Actigraph GT3X (r=0.47; p=0.009) e pelo
Google Fit (r=0.88; p<0.0001). Análises dos gráficos de Bland-Altman
revelaram que o Google Fit apresentou o limite de confiança de 95% mais
estreito (-121 a 113;amplitude: 346 passos) com um viés proporcional de
-4,73 passos (p=0,67), enquanto o Actigraph GT3X apresentou o limite de
confiança de 95% maior (-58 a 317; amplitude: 375passos) com um viés
proporcional de 129 passos (p<0,0001).



Discussão e conclusão: O monitoramento do número de passos dado por
indivíduos pós-AVEé reportado como uma forma eficiente de encorajá-los a
manter um estilo de vida mais ativo. Os resultados sugeriram que o
aplicativo de celular Google Fit demonstrou ser uma melhor alternativa para
o monitoramento do número de passos de indivíduos pós-AVE crônicos, uma
vez que o acelerômetro Actigraph GT3X subestimou tal medida.
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