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Introducao: Indivíduos pós Acidente Vascular Encefálico (AVE) possuem, tipicamente, hábitos de vida sedentários. Considerando que
grande porcentagem da população utiliza celulares, hipotetiza-se que o uso destes dispositivos poderia ser um aliado à mudança de
hábitos de vida. Todavia, não se sabe o perfil do uso de celulares por esta população.

Objetivos: Traçar o perfil do uso de telefones celulares em indivíduos pós AVE.

Método: Estudo transversal, aprovado pelo comitê de ética (CAAE: 80069917.9.0000.5134) com uma amostra composta por indivíduos
pós AVE. Foi realizada a caracterização da amostra. Além disso, foram coletadas as seguintes variáveis: se utiliza celular, localização de
uso, tempo de uso por dia, dias da semana, finalidade de uso, tipos de aplicativos e se usaria o celular para mudar hábitos de vida. Os
dados foram analisados por meio de estatística descritiva.

Resultados: A amostra foi composta por 41 indivíduos, sendo que 33 fazem uso de celular. A idade média observada foi de 61 (±15)
anos, sendo 56% do sexo masculino. Dentre aqueles que utilizam o celular, 42% utiliza na bolsa e 36% usa no bolso da calça; 31% utiliza
com apenas uma finalidade, em geral telefonema, e a maioria (75%) usaria para mudar algum hábito de vida, como por exemplo,
aumentar o nível de atividade física. A média do escore no PAH foi de 52 (±18) classificando o nível de atividade física como inativos.

Conclusão: Embora sejam inativos, indivíduos pós AVE que possuem celular, o utilizam em grande parte do dia. Além disso, estão
dispostos a mudar hábitos de vida por meio do celular."
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