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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é uma realidade atual e está 

relacionada com o aumento da ocorrência de condições crônicas de saúde. As 

quedas em idosos constituem um evento adverso que merece atenção devido à sua 

alta estimativa de prevalência nessa população. Além de causar grande impacto na 

saúde dos idosos podem resultar em incapacidade e morte. OBJETIVO: Estimar a 

prevalência de quedas e investigar se este evento prediz desfechos funcionais 

adversos em idosos comunitários. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um 

estudo longitudinal do tipo coorte com três ondas de observação anuais para a 

exploração dos dados do estudo epidemiológico de base populacional da Rede 

FIBRA. Participaram do estudo 589 idosos comunitários de Belo Horizonte (MG), 

com idade de 65 anos ou mais, avaliados entre 2009 e 2012. Utilizou-se do modelo 

de Cox para avaliar a contribuição independente da variável queda na linha de base 

e para a incidência dos desfechos de incapacidade funcional nos idosos ao longo de 

três anos, incluindo: dependência funcional em atividades básicas de vida diária, 

restrição ao domicílio, restrição ao leito e necessidade de utilização de dispositivos 

auxiliares da marcha. RESULTADOS: A amostra foi composta por 589 idosos com 

média de idade de 74,2 (6,47) anos. Considerando o total de participantes da 

amostra, o evento queda ocorreu em 28,35% idosos. Destes, a maioria era do sexo 

feminino, com baixa escolaridade e não possuíam parceiros. Após análise 

multivariada ajustada para condições demográficas, funcionais e clínicas não foi 

encontrada significância estatística para a predição de quedas no desenvolvimento 

de incapacidade funcional. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foi encontrada uma 

prevalência de quedas em 28,35% da população estudada. O presente estudo não 

permitiu a identificação da relação preditiva entre quedas e desfechos de 

incapacidade funcional em idosos comunitários. 

 

Palavras-chave: Quedas. Envelhecimento. Incapacidade. 



 
 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Population aging is a current reality and is related to the increase 

of chronic health conditions. Falls in older adults constitute an adverse event that call 

for attention due to its high prevalence estimates in this population. Besides causing 

great impact on the health status older persons, falls may result in severe disability 

and death. OBJECTIVE: The general objective of the study was to estimate the 

prevalence of falls and to investigate whether this event predicts adverse functional 

outcomes in community-dwelling older adults. METHODS: This is a longitudinal 

cohort study with three annual assessment waves for exploration of data from the 

population-based epidemiological study of the Rede FIBRA. A total of 589 

community-based older adults residing in Belo Horizonte (MG), aged 65 years and 

older, were evaluated between 2009 and 2012. Cox regression was used to examine 

the independent contribution of the fall variable in the baseline and the incidence of 

functional disability outcomes in the study sample over three years, including: 

functional dependence on basic activities of daily living, restraint at home, bed 

restriction, and the need to use walking devices. RESULTS: The sample consisted of 

589 participants with mean age of 74.2 (6.47) years old. Considering the total 

number of participants in the study, falls occurred in 167 individuals. Of these, the 

majority were female, with low schooling and had no partners. After multivariate 

analysis adjusted for demographic, functional and clinical conditions, no statistical 

significance was found for the predictive value of falls in the development of 

functional disability. CONCLUSION: The present study did not allow the identification 

of the predictive relation between falls and functional disability outcomes in 

community-dwelling older persons. 

 

Keywords: Falls. Aged. Disability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento da população é consequência da 

transição demográfica, a qual é caracterizada pela redução das taxas de 

fecundidade e mortalidade com consequente aumento da expectativa de vida 

(BLOOM, 2011). Esse processo é definido como uma mudança na estrutura etária 

da população que resulta em uma maior proporção de idosos em relação aos 

demais grupos etários (CARVALHO, 2003). O envelhecimento está diretamente 

relacionado às mudanças no perfil epidemiológico e de morbimortalidade que 

cursam com aumento da prevalência e incidência de condições crônicas de saúde 

na população idosa (VERAS, 2009; SIQUEIRA, 2007). 

O envelhecimento é determinado por aspectos cronológicos, biológicos, 

psicológicos e culturais (SCHNEIDER, 2008), o que gera impacto em contextos 

socioeconômicos, políticos e de saúde pública. No contexto da saúde, algumas 

condições destacam-se no processo de envelhecimento populacional devido à 

elevada frequência e acentuada morbidade, dentre estas, as síndromes geriátricas 

tais como a fragilidade, a imobilidade, a instabilidade postural e as quedas (TABUE-

TEGUO, 2017). 

A queda pode ser definida como um evento não intencional que leva a 

uma mudança de posição do indivíduo para encontro ao solo ou em um nível mais 

baixo do que o anterior, não resultante de violência, perda de consciência, acidente 

vascular encefálico ou ataque epiléptico (GIBSON, 1987). 

As quedas são frequentes em idosos e é necessária uma atenção 

especial devido à sua relação com vários desfechos negativos (CRUZ, 2012; RIERA, 

2003). Em um estudo transversal que avaliou idosos de sete estados brasileiros com 

idade de 65 ou anos ou mais foi encontrada uma prevalência de quedas de 34,8% 

(SIQUEIRA, 2007). Em uma coorte realizada em São Paulo, a prevalência de 

quedas foi de 31% (PERRACINI, 2002). Contudo, em um estudo mais recente 

conduzido em âmbito nacional, a prevalência de quedas na população idosa foi de 

27,6% e essa estimativa foi associada com sexo feminino, idade avançada, baixo 

nível socioeconômico, obesidade e sedentarismo (SIQUEIRA, 2011). 

Os fatores de risco para quedas são categorizados em intrínsecos e 

extrínsecos e são resultados da interação de múltiplos sistemas biológicos e 

funcionais, confirmando a etiologia multifatorial das quedas. Os fatores intrínsecos 
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são aqueles específicos de cada indivíduo e incluem idade, gênero, presença de 

doenças crônicas, fraqueza muscular, distúrbios da marcha e equilíbrio e déficit 

cognitivo. Os fatores extrínsecos geralmente incluem o uso de medicamentos, os 

riscos ambientais e a realização de atividades de risco para acidentes (DEANDREA, 

2010; BERGLAND, 2012). 

As quedas geralmente resultam de uma interação entre múltiplos fatores 

de risco, tais como alterações na condição psicossocial, na estrutura física e no 

estado funcional. Dessa forma, é proposta uma classificação mais analítica, dividida 

em: fatores sociodemográficos, que são aqueles relacionados com a idade, sexo, 

escolaridade e nível socioeconômico; fatores físicos e funcionais, os quais estão 

relacionados ao equilíbrio, mobilidade e função neuromuscular; e fatores 

psicológicos, tais como medo de cair; elementos clínicos, relativos às condições de 

saúde, tais como cinesiofobia, sintomas depressivos e uso de medicamentos que 

interferem na estabilidade postural; circunstancias ambientais; e a ocorrência de 

quedas prévias (LORD, 2007; GALE, 2016). 

Quedas em idosos constituem uma importante causa de incapacidade e 

morte e, além destes indicadores de extrema gravidade, sabe-se que de 5 a 10% 

desses episódios ocasionam traumatismos, lesões graves e fraturas, gerando, 

assim, grande impacto na saúde com alto custo social e econômico, influenciando 

negativamente na qualidade de vida dos idosos (PERRACINI, 2002; RIBEIRO, 2008; 

BERGLAND, 2012; SPANIOLAS, 2010). 

Dentre as consequências adversas das quedas, destaca-se a 

incapacidade funcional. As quedas são consideradas um marcador de declínio 

funcional na população idosa (TROMP, 1998). A relação entre quedas e o processo 

de incapacidade configura-se de forma complexa. A funcionalidade associa-se 

predominantemente às quedas em seus extremos, ou seja, elevada independência e 

acentuada dependência aumentam o risco de cair (QUACH, 2011; TALARSKA, 

2017). 

As quedas se associam à incapacidade, muitas vezes de forma cíclica, 

devido a sua estreita relação com o declínio físico, bem como com as 

consequências das lesões graves em decorrência das quedas, especialmente as 

fraturas, dentre as quais se destacam as de quadril. Ressalta-se também o fator de 

risco psicológico, representado pela redução da autoeficácia ligada à queda, 

constructo com incorporação importante do componente medo. Nesse contexto, 
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mesmo as quedas que não resultam em lesão podem desencadear nos idosos o 

medo de cair, com consequente restrição de atividades e aumento da dependência 

(CHOI, 2013; STEL, 2003; GILL, 2013; FABRÍCIO, 2004). 

A relação entre quedas e o processo de incapacidade funcional é 

determinada pela associação das quedas à limitação da participação social, à 

diminuição da mobilidade e às alterações na marcha, com implicações destas na 

independência em atividades básicas e instrumentais de vida diária, podendo evoluir 

de forma desfavorável e progressiva. Assim, desencadeando a necessidade de 

utilização de dispositivos auxiliares à locomoção até a completa perda da marcha e 

restrição ao leito, caracterizando, portanto, uma redução extrema da capacidade 

funcional (STEL, 2003; ROUQUETTE, 2015). 

A funcionalidade é um indicador de suma importância no que se refere ao 

envelhecimento populacional. Nesse contexto, estrutura-se o referencial da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para um envelhecimento ativo, apontando a 

supressão do processo de incapacidade como uma meta relevante (OMS, 2005). 

Desse modo, destaca-se a magnitude desta temática de abordagem das quedas e 

suas consequências funcionais, a fim de contribuir de forma positiva com o processo 

ativo e saudável do envelhecimento populacional em idosos brasileiros. 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral do estudo foi estimar a prevalênica de quedas e 

investigar se este evento prediz desfechos funcionais adversos em idosos 

comunitários. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Avaliar se a ocorrência de quedas em idosos aumenta o risco do 

desenvolvimento da necessidade da utilização de dispositivos auxiliares à marcha 

(DAM). 

2.  Avaliar se a ocorrência de quedas em idosos aumenta o risco do 

desenvolvimento de restrição ao domicílio. 

3. Avaliar se a ocorrência de quedas em idosos aumenta o risco do 

desenvolvimento de incapacidade em atividades básicas de vida diária (ABVD). 

4. Avaliar se a ocorrência de quedas em idosos aumenta o risco do 

desenvolvimento de restrição ao leito. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

 

Estudo observacional longitudinal do tipo coorte com três ondas de 

avaliação anuais para a exploração do banco de dados do estudo epidemiológico de 

base populacional, multicêntrico e multidisciplinar da Rede FIBRA (estudo da 

Fragilidade em Idosos Brasileiros), que investigou a prevalência da síndrome da 

fragilidade em idosos no município de sete cidades capitais, incluindo Belo Horizonte 

(NERI, 2013). O projeto FIBRA apresentou delineamento observacional transversal 

com coleta de dados realizada por inquérito domiciliar. No município de Belo 

Horizonte houve a continuidade da pesquisa da Rede FIBRA com a inserção do 

modelo de estudo observacional longitudinal de coorte com avaliações anuais 

durante no período de três anos.  
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3.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG), de nº ETIC 187/07 (ANEXO A), com 

adendo do seguimento longitudinal inserido posteriormente na pesquisa, submetido 

a um novo processo de avaliação deste comitê, o qual apresentou parecer favorável 

à realização do seguimento longitudinal (ANEXO B). Os participantes do estudo 

foram orientados quanto aos procedimentos da coleta de dados e assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

3.3 DETERMINAÇÃO DA AMOSTRA E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Para o cálculo amostral da Rede FIBRA foi adotado o critério de 

amostragem probabilística por quotas com base nos dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Em cada cidade brasileira selecionada foi calculada 

a proporção de idosos por setor censitário em relação ao total de idosos do 

município. A densidade de idosos por domicílio, em cada setor censitário, foi 

calculada dividindo-se o número de idosos pelo número de domicílios do setor. 

Deste modo, foi realizada amostragem estratificada segundo a densidade 

populacional de idosos classificada em baixa, média e alta, baseada nos dados do 

Censo Demográfico de 2000. Os domicílios a serem visitados foram identificados 

dividindo-se o número de idosos do setor censitário pela densidade de idosos por 

domicílio, com posterior mapeamento das regiões censitárias a serem visitadas. O 

cálculo da amostra da Rede FIBRA foi realizado objetivando a obtenção do maior 

tamanho amostral possível. Estipulou-se para o cálculo o valor de 4% de erro 

amostral para cidades com mais de 1.000.000 habitantes no intuito de se obter 

maior precisão nas estimativas de municípios, resultando em um valor de n = 601 

indivíduos, acrescidos de 30% prevendo possíveis perdas e recusas. Para a 

formação da amostra do estudo de prevalência de fragilidade no município de Belo 

Horizonte, foram selecionados dos 8.000 idosos da amostra nacional da rede 

FIBRA, aqueles que residiam na capital do Estado de Minas Gerais. Esta amostra foi 
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constituída por 613 indivíduos residentes nesta capital, que foram integralmente 

selecionados como a população inicial do estudo de seguimento longitudinal. 

Destaca-se o fato das quedas em idosos comunitários brasileiros 

apresentarem uma prevalência superior (SIQUEIRA, 2011) àquela estimada para a 

síndrome da fragilidade na população investigada (VIEIRA, 2013). Portanto, o 

cálculo amostral e a população de idosos avaliados pelo Estudo FIBRA podem ser 

utilizados para a variável queda nesta população. 

 

 

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 

Foram incluídos no estudo idosos comunitários de ambos os sexos, com 

idade igual ou superior a 65 anos, capazes de deambular com ou sem auxílio de 

dispositivos auxiliares à marcha e que concordaram em participar voluntariamente 

do estudo, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Os critérios de 

exclusão adotados pelo estudo FIBRA segundo Ferrucci et al. (2004) foram: 

apresentar sequelas graves de acidente vascular encefálico, com perda localizada 

de força muscular e afasia; apresentar doenças neurológicas que impedissem a 

realização dos testes; possuir déficits severos de audição e/ou visão que 

dificultassem a comunicação de forma importante, usar cadeira de rodas ou estar 

acamado e estar em estado clínico terminal. Assim como, apresentar possibilidade 

de déficit cognitivo, indicado por escores abaixo de 17 pontos no rastreamento pelo 

Mini Exame do Estado Mental (MEEM), segundo pontos de corte ajustados pela 

escolaridade, menos um desvio padrão, estabelecidos para a população brasileira 

(BRUCKI, 2003). No seguimento longitudinal foram incluídos todos os indivíduos que 

integraram a amostra da avaliação na linha de base. 

 

 

3.5 INSTRUMENTOS E VARIÁVEIS 

 

 

A variável queda foi investigada no estudo de base pelo inquérito 

domiciliar e foi reavaliada anualmente no estudo de coorte. A coleta de dados 
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longitudinal foi constituída por entrevistas telefônicas realizadas no laboratório da 

Rede FIBRA-UFMG. As variáveis do estudo longitudinal foram operacionalizadas 

com a aplicação de um questionário padronizado por telefone (ANEXO C), 

elegendo-se como respondente principal o idoso, avaliado na linha de base. O 

respondente poderia ser substituído por cuidador e/ou familiares para os casos em 

que o familiar informasse que o idoso havia desenvolvido alterações cognitivas e/ou 

auditivas que inviabilizasse a entrevista. A aplicação do questionário foi efetuada por 

pesquisadores previamente treinados. Portanto, o delineamento metodológico desta 

pesquisa incorpora os parâmetros essenciais estabelecidos na concepção da base 

de dados original do projeto FIBRA e seu seguimento longitudinal para o município 

de Belo Horizonte como: população alvo; critérios de inclusão e exclusão; cálculo 

amostral; área de abrangência; blocos de variáveis; operacionalização das variáveis 

e instrumentação. 

 

 

3.5.1 VARIÁVEL INDEPENDENTE 

 

 

3.5.1.1 QUEDAS 

 

 

A variável queda foi operacionalizada pela seguinte questão: “o (a) idoso 

(a) sofreu quedas nos últimos 12 meses?”. Para os casos afirmativos foram 

realizados os seguintes questionamentos adicionais: quantidade de quedas; 

necessidade de procurar serviço de saúde ou médico devido à queda; ocorrência de 

fratura e local da fratura; e necessidade de ser hospitalizado devido à fratura como 

consequência da queda. Para esse estudo os idosos que sofreram uma queda foram 

considerados caidores.  

 

 

3.5.2 VARIÁVEL DEPENDENTE 
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3.5.2.1 TEMPO PARA DESENVOLVER INCAPACIDADE FUNCIONAL  

 

 

As variáveis dependentes foram medidas pelo tempo de seguimento de 

até três anos decorridos após a data da avaliação inicial do idoso no estudo de base 

da Rede FIBRA. Esta foi considerada a data de entrada do indivíduo no estudo. O 

tempo foi medido da entrada do idoso no estudo até a ocorrência dos desfechos de 

incapacidade ou caso estes não se manifestassem, foi mensurado o tempo até a 

finalização do seguimento longitudinal.  

No presente estudo, a incapacidade funcional foi operacionalizada pela 

ocorrência no seguimento de pelo menos um destes quatro desfechos funcionais 

adversos: necessidade de utilização de dispositivos auxiliares à marcha posterior ao 

evento queda; desenvolvimento de restrição ao domicílio; dependência em 

atividades básicas de vida diária; e desenvolvimento de restrição ao leito. 

Para avaliar a utilização de dispositivos auxiliares à marcha foi 

questionado se o idoso utilizava algum tipo de dispositivo auxiliar com andador ou 

bengala. Para os casos afirmativos, foi questionado qual o dispositivo e o motivo e a 

data de início do uso. 

A restrição ao domicílio foi avaliada pela seguinte questão: “O idoso (a) 

consegue andar de forma independente fora do domicílio?”. Nos casos negativos, foi 

questionado há quanto tempo ele parou de sair de casa e qual foi a causa dessa 

restrição. 

A dependência em atividades básicas de vida diária foi avaliada pela 

questão: “O idoso (a) necessita de algum auxílio para realizar alguma ABVD?”. Nos 

casos em que a resposta foi positiva foi questionado para qual (is), podendo ser: 

banho, transferência, vestir-se, uso de sanitário e alimentação. Além disso, também 

foi questionada a data do início do auxílio nas ABVD.  

A restrição ao leito foi operacionalizada pela questão: “O idoso (a) 

desenvolveu processo de restrição ao leito (acamado) desconsiderando o período 

de internação hospitalar?”. Para os casos afirmativos foi questionado o tempo no 

qual ocorreu e qual foi a causa da restrição. 
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Inicialmente, foi realizada a análise descritiva dos dados com estimativa 

da frequência destes para a caracterização da amostra conforme variáveis 

sociodemográficas, funcionais e clínicas, que foram analisadas quanto à 

necessidade de entrarem no modelo estatístico como variáveis de controle. As 

análises descritivas também incluíram o cálculo das proporções e os 

correspondentes intervalos de confiança de 95% (IC de 95%).  

Para análise multivariada dos dados foi utilizado o modelo de Cox, o qual 

se propôs a avaliar a contribuição independente da variável queda na linha de base 

e para a incidência dos desfechos de incapacidade funcional nos idosos ao longo de 

três anos, incluindo: necessidade de utilização de DAM, dependência funcional em 

ABVD, restrição ao domicílio e restrição ao leito 

No Modelo Multivariado de Regressão de Cox, foram incluídas variáveis 

de controle demográficas, funcionais e clínicas.  Os blocos de variáveis foram 

introduzidos em quatro etapas de modelagem, três modelos preliminares e o modelo 

final do estudo composto por todas as variáveis de ajuste e as relacionadas ao 

desfecho incapacidade. 

Queda foi a primeira variável a ser analisada (modelo 1), somente 

considerando a ocorrência de quedas na linha de base. Após essa etapa, foram 

introduzidas as variáveis de controle sociodemográficas (modelo 2), as quais 

incluem idade, gênero, escolaridade, estado civil e renda.  Em sequência, foram 

adicionadas na análise as variáveis funcionais (modelo 3), englobando índice de 

massa corporal (IMC), força, velocidade de marcha e autoeficácia para quedas. Por 

fim, foi realizada a análise final (modelo 4), que constituiu o modelo final do estudo, 

com adição das variáveis clínicas depressão, déficit sensorial (visual e/ou auditivo) e 

presença de duas ou mais comorbidades. Para verificar a adequação de cada 

modelo, foi utilizado o teste log-rank, estabelecendo-se como verdadeiro o resultado 

com valor menor que 0,05. 

A análise de sobrevivência para o desenvolvimento dos desfechos de 

incapacidade funcional foi estimada pela área da representação gráfica das curvas 

utilizando-se o método de Kaplan-Meier (BOTELHO, 2009; TEIXEIRA, 2002). As 

curvas em 3 anos foram determinadas para cada desfecho em relação a ocorrência 
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ou não de quedas na linha de base. Determinou-se o valor de p < 0,05 para 

estabelecer diferença significativa entre as curvas utilizando-se o teste log-rank 

(BOTELHO, 2009; TEIXEIRA, 2002). 

Para análise dos dados, foi utilizado o pacote estatístico R versão 3.4.1 

(módulo survival). 

 

4 RESULTADOS 

 

A amostra total do estudo foi constituída de 589 idosos comunitários e as 

características sociodemográficas, funcionais e clínicas dos participantes estão 

descritas na Tabela 1. 

A média de idade dos indivíduos participantes do estudo foi de 74,2 (6,47) 

anos, sendo a maioria, 392 (66,7%) do sexo feminino, com uma renda média de 

R$1390,90 (1980,81), maior percentual de indivíduos 307 (52,3%) que concluíram o 

primário e situação conjugal predominante em 301 (51,6%) idosos sem parceiros. 

Considerando a amostra total, o evento queda ocorreu em 167 (28,35%) 

idosos. Dentre estes, a maioria, 129 (77,3%) foram do sexo feminino, 84 (50,3%) 

completaram o primário e 95 (56,9%) não possuíam parceiros. 

Em relação às variáveis funcionais e clínicas, considerando os indivíduos 

que sofreram queda, a maioria 57 (34,1%) foi de idosos obesos e 58 (34,7%) com 

força abaixo do percentil 25. Ainda, 57 idosos (34,1%) possuíam velocidade de 

marcha baixa e 63 (37,4%) dos indivíduos do grupo queda apresentaram uma 

redução na autoeficácia para quedas avaliada por uma pontuação maior ou igual a 

23 na FES-I (Falls Efficacy Scale-International). Observou-se a presença de déficit 

sensorial visual e/ou auditivo em 151 (90,4%) indivíduos e diagnóstico de depressão 

em 38 (22,8%) participantes incluídos no grupo. Além disso, ainda considerando a 

amostra que sofreu queda, 77 (46,1%) idosos possuíam duas ou mais 

comorbidades. 
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TABELA 1 – CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS E FUNCIONAIS DA 
AMOSTRA SEGUNDO A PRESENÇA DE QUEDAS  

Variáveis Queda Não Queda Total 

 (n = 167) (n = 422) (n = 589) 

 Média (DP) Média (DP) Média (DP) 

Idade (anos) 75,1 (6,86) 73,9 (6,24) 74,2 (6,47) 

Renda (R$) 1.279,25 (1.990,43) 1.440,60 (1.983,41) 1.390,90 (1.980,81) 

 n (%) n (%) n (%) 

Gênero    

     Masculino 38 (22,8) 159 (37,7) 197 (33,3) 

     Feminino 129 (77,3) 263 (62,3) 392 (66,7) 

Escolaridade    

     Nunca foi à escola 16 (9,6) 32 (7,6) 48 (8,2) 

     Alfabetização de adultos 1 (0,6) 3 (0,7) 4 (0,7) 

     Primário 84 (50,3) 223 (52,8) 307 (52,3) 

     Ginásio 24 (14,4) 58 (13,7) 82 (14,1) 

     Científico 30 (18,0) 61 (14,5) 91 (15,6) 

     Superior 11 (6,6) 37 (8,8) 48 (8,2) 

     Pós-graduação 1 (0,6) 6 (1,4) 7 (1,2) 

Estado civil    

     Casado/ Companheiro 72 (43,1) 216 (51,2) 288 (48,9) 

     Solteiro 19 (11,4) 39 (9,2) 58 (10,0) 

     Divorciado/ Separado 11 (6,6) 21 (5,0) 32 (5,4) 

     Viúvo 65 (38,9) 146 (34,6) 211 (36,2) 

IMC    

     Baixo peso 19 (11,4) 65 (15,4) 84 (14,3) 

     Normal 56 (33,5) 175 (41,5) 231 (39,2) 

     Sobrepeso 35 (21,0) 79 (18,7) 114 (19,4) 

     Obeso 57 (34,1) 102 (24,2) 159 (27,0) 

Depressão    

     Sim 38 (22,8) 59 (14,0) 97 (16,4) 

Déficit sensorial    

     Sim 151 (90,4) 356 (84,4) 507 (85,6) 
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TABELA 1 – CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS E FUNCIONAIS DA 
AMOSTRA SEGUNDO A PRESENÇA DE QUEDAS 

Variáveis Queda Não Queda Total 

 (n = 167) (n = 422) (n = 589) 

 n (%) n (%) n (%) 

Número de comorbidades    

     0 ou 1 90 (53,9) 284 (67,3) 374 (63,2) 

     2 ou mais 77 (46,1) 138 (32,7) 215 (36,3) 

FES-I Brasil    

     Maior ou igual a 23 63 (37,4) 220 (52,1) 283 (41,4) 

Força    

     P25 58 (34,7) 96 (22,8) 154 (26,2) 

     P50 37 (22,2) 106 (25,1) 143 (24,3) 

     P75 40 (24,0) 109 (25,8) 149 (25,3) 

     P100 32 (19,2) 111 (26,3) 143 (24,3) 

Velocidade de Marcha    

     Baixa 57 (34,1) 90 (21,3) 147 (25,0) 

     Média 49 (29,3) 102 (24,2) 151 (25,6) 

     Alta 35 (21,0) 111 (26,3) 146 (24,8) 

     Muito Alta 26 (15,6) 119 (28,2) 145 (24,6) 

DP: Desvio-padrão; IMC: Índice de Massa Corporal; FES-I Brasil: Falls Efficacy Scale-International (FES-I Brasil). 

 

A predição de quedas para a variável independente incapacidade em 

ABVD foi determinada no modelo 1 com um risco de 2,05 (IC de 95%: 1,02 a 4,12) 

de desenvolver incapacidade entre os idosos que caíram quando comparados com 

aqueles que não sofreram quedas no estudo na linha de base. Pelo modelo 

multivariado de Cox avaliado quanto à adequação pelo teste log-rank foi demostrado 

que o modelo é adequado (p = 0,0395) e que a variável queda é significativa. Os 

modelos 2, 3 e 4 ajustados pelas variáveis sociodemográficas, funcionais e clínicas, 

respectivamente, apresentaram-se adequados segundo o teste log-rank (p < 0,05). 

Mesmo o modelo mostrando-se adequado, não identificamos significância estatística 

para a predição de incapacidade funcional no seguimento longitudinal em relação a 

ocorrência ou ausência de quedas (Tabela 2). 

Para a variável independente restrição domiciliar encontrou-se no modelo 

1 uma predição com um risco de 1,84 (IC de 95%: 1,09 a 3,11) de desenvolver esse 
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desfecho em relação a ocorrência ou ausência de quedas. Houve adequação do 

modelo avaliado pelo teste log-rank (p = 0,0203) e houve significância estatística 

para a predição de restrição domiciliar. Nos modelos controlados por variáveis 

demográficas, funcionais e clínicas (2, 3 e 4 respectivamente) o modelo mostrou-se 

adequado (p < 0,05), porém não houve significância na predição de restrição 

domiciliar (Tabela 2). 

A predição de quedas para a variável independente restrição ao leito foi 

observada no modelo 1 com um Hazard Ratio (HR) de 3,01 (IC de 95%: 1,43 a 

6,32). Houve adequação ao modelo de Cox apenas nos modelos 1 e 4 verificados 

com o teste log-rank < 0,05 para a variável independente restrição ao leito. Porém 

no modelo 4 não houve significância estatística para a predição de restrição ao leito 

em consequência ao evento queda. Os modelos 2 e 3 não apresentaram adequação 

(Tabela 2). 

Considerando a variável independente necessidade de DAM encontrou-se 

no modelo 1 uma predição de quedas com um risco de 2,01 (IC de 95%: 1,03 a 

3,93) o qual se manteve no modelo 2, considerando as variáveis demográficas na 

análise, também com um risco de 2,01 (IC de 95%: 1,04 a 4,21). Houve adequação 

para todos os modelos, sendo a variável queda significativa apenas para os modelos 

1 e 2. Nos modelos 3 e 4 considerando as variáveis de controle funcionais e clínicas, 

a predição de necessidade de DAM não foi significativa. 

 

TABELA 2 - CARACTERÍSTICAS DA INCAPACIDADE FUNCIONAL SEGUNDO O 
DESENVOLVIMENTO DE INCAPACIDADE EM ABVD, RESTRIÇÃO DOMICILIAR, RESTRIÇÃO 
AO LEITO E NECESSIDADE DE USO DE DISPOSITIVO AUXILIAR DE MARCHA DE IDOSOS DO 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS  

Variáveis dependentes Blocos para análise HR (IC de 95%) Log-rank p-valor  

Incapacidade em ABVD 

Modelo 1 2,05 (1,02 a 4,12) 0,0395 0,0439 * 

Modelo 2 - 0,0026 0,1223  

Modelo 3 - 0,0002 0,3158  

Modelo 4 - 0,0007 0,3317  

      

Restrição Domiciliar 

Modelo 1 1,84 (1,09 a 3,11) 0,0203 0,0223 * 

Modelo 2 - 0,0003 0,0659  

Modelo 3 - <0,0001 0,1544  

Modelo 4 - <0,0001 0,2548 
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TABELA 2 - CARACTERÍSTICAS DA INCAPACIDADE FUNCIONAL SEGUNDO O 
DESENVOLVIMENTO DE INCAPACIDADE EM ABVD, RESTRIÇÃO DOMICILIAR, RESTRIÇÃO 
AO LEITO E NECESSIDADE DE USO DE DISPOSITIVO AUXILIAR DE MARCHA DE IDOSOS DO 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS 

Variáveis dependentes Blocos para análise HR (IC de 95%) Log-rank p-valor  

Restrição ao Leito 

Modelo 1 3,01 (1,43 a 6,32) 0,0023 0,0037 * 

Modelo 2 - 0,0735 0,0111  

Modelo 3 - 0,0724 0,0288  

Modelo 4 - 0,0155 0,1172  

      

Necessidade de DAM 

Modelo 1 2,01 (1,03 a 3,93) 0,0371 0,0410 * 

Modelo 2 2,01 (1,04 a 4,21) 0,0077 0,0377 * 

Modelo 3 - 0,0004 0,2282  

Modelo 4 - <0,0001 0,4438  

ABVD: Atividades básicas de vida diária; DAM: Dispositivo auxiliar de marcha; HR: Hazard Ratio, IC de 95%: 
intervalo de 95% de confiança; Modelo 1: Queda; Modelo 2: Queda, Gênero, Escolaridade, Estado Civil, Renda, 
Idade; Modelo 3: Queda, Gênero, Escolaridade, Estado Civil, Renda, Idade, IMC, Força, Velocidade de Marcha, 
FES-I Brasil; Modelo 4: Queda, Gênero, Escolaridade, Estado Civil, Renda, Idade, IMC, Força, Velocidade de 
Marcha, FES-I Brasil, Depressão, Déficit sensorial (visual e/ou auditivo), Número de Comorbidades. 

 

A análise das curvas de sobrevida estimadas pelo método de Kaplan-

Meier mostrou a distribuição do tempo em meses diferenciada para idosos caiadores 

e não caidores no estudo na linha de base com seguimento para o desenvolvimento 

de incapacidade em ABVD (p = 0,0395), restrição domiciliar (p = 0,0203), restrição 

ao leito (p = 0,0023), e necessidade de uso de DAM (p = 0,0371), verificadas pelo 

teste de log-rank. 
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FIGURA 1 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO DESENVOLVIMENTO DE INCAPACIDADE EM 
ABVD SEGUNDO A OCORRÊNCIA OU NÃO DE QUEDAS. 

 

 

FIGURA 2 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO DESENVOLVIMENTO DE RESTRIÇÃO 
DOMICILIAR SEGUNDO A OCORRÊNCIA OU NÃO DE QUEDAS. 
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FIGURA 3 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO DESENVOLVIMENTO DE RESTRIÇÃO AO LEITO 
SEGUNDO A OCORRÊNCIA OU NÃO DE QUEDAS. 

 

 

FIGURA 4 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO DESENVOLVIMENTO DE NECESSIDADE DE 
UTILIZAÇÃO DE DAM SEGUNDO A OCORRÊNCIA OU NÃO DE QUEDAS. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo estimou a frequência de quedas na população de 

idosos comunitários do município de Belo Horizonte – MG participantes do estudo de 

base populacional da Rede FIBRA e também investigou se a ocorrência deste 

evento prediz o desenvolvimento de desfechos funcionais adversos nessa 

população. 

A frequência de quedas na população estudada foi de 28,35%, resultado 

semelhante aos identificados por outros estudos de base populacional com idosos 

brasileiros (SIQUEIRA 2007; CRUZ 2012). Siqueira et al. (2011) encontrou uma 

prevalência de 27,6% em uma amostra de idosos representativa de âmbito nacional. 

Rodríguez-Mollinero et al. (2015) encontrou também uma estimativa semelhante de 

28,4% em uma população de idosos comunitários na Espanha, indicando que a 

prevalência encontrada no presente estudo é consistente com dados internacionais. 

As quedas ocorreram com mais frequência em mulheres, em indivíduos 

com baixa escolaridade e que viviam sozinhos, ou seja, não possuíam 

companheiros. Estes resultados foram corroborados por Siqueira et al. (2011), o 

qual encontrou uma associação de ocorrência de quedas com indivíduos do sexo 

feminino, de idade avançada, de baixo nível socioeconômico, com obesidade e com 

sedentarismo e também por Cruz et al. (2012), que identificou uma frequência de 

quedas maior em mulheres e em idosos com mais de 80 anos. 

No presente estudo, a ocorrência de quedas não foi identificada como um 

preditor independente do desenvolvimento de incapacidade em ABVD, de restrição 

domiciliar, de restrição ao leito e de necessidade de uso de DAM. 

O risco para o desenvolvimento de incapacidade em ABVD e restrição ao 

leito foi maior para aqueles que haviam sofrido o episódio de queda. Porém após 

análise multivariada ajustada por condições sociodemográficas, clínicas e funcionais 

não houve influência da queda nesses desfechos. Portanto, na presença dessas 

condições, a queda não foi mais determinante no desenvolvimento do desfecho de 

incapacidade em ABVD. Nesse contexto, Arnau et al. (2016) realizaram um estudo 

de coorte prospectivo com seguimento de um ano, utilizando uma amostra 

representativa de um centro de atenção primária à saúde em Barcelona (Espanha), 

que incluiu 315 idosos com 75 anos de idade ou mais para estimar a incidência de 

perda funcional e identificar fatores de risco associados ao desenvolvimento de 
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incapacidade em idosos independentes. Foi avaliada uma série de variáveis, dentre 

as quais a ocorrência de quedas não foi considerada um preditor independente de 

perda funcional na amostra, resultado semelhante ao encontrado no presente 

estudo. 

No entanto, a relação preditiva entre quedas e incapacidade em ABVD é 

identificada por outros estudos tanto para idosos comunitários quanto para aqueles 

avaliados em serviços de atenção hospitalar. Choi et al. (2013) delinearam uma 

coorte com amostra de 2020 idosos independentes com idade entre 65 e 69 anos e 

observaram que as quedas com e sem lesão estão associadas a maiores taxas de 

incapacidade em ABVD após ajuste por variáveis de controle sociodemográficas, 

comportamentais e clínicas. Akahane et al. (2016) investigaram se a ocorrência de 

quedas prévias estava relacionada com dificuldade em realizar sete atividades 

básicas de vida diárias, ajustadas por idade e gênero, em 642 indivíduos com idade 

entre 30 e 90 anos. Foi observada uma taxa de queda significativamente maior nas 

pessoas mais idosas e também que a queda no ano anterior estava relacionada de 

forma independente com a dificuldade em maior número de itens de atividade diária. 

Neste mesmo direcionamento, Williams et al. (2015) em estudo realizado com dados 

de pesquisa multicêntrica da OMS sobre envelhecimento global em 6 países, 

identificou associação entre a lesão relacionada a queda e incapacidade. A amostra 

possui características que diferem da população estudada pela Rede FIBRA quanto 

a idade, gênero, escolaridade e presença de comorbidades. 

Quanto a incapacidade em ABVD predita por quedas avaliada em 

ambiente hospitalar, Brauwer et al. (2017) realizaram uma coorte, analisando 305 

idosos com idade igual ou superior a 75 anos admitidos através da emergência de 

um hospital identificando a queda como um fator preditivo para a ocorrência de 

declínio funcional. 

É possível que o presente estudo não tenha apresentado conformidade 

com os diversos trabalhos que observaram a relação preditiva entre quedas e 

incapacidade em ABVD devido ao tempo de acompanhamento da população ou 

também pela categorização dos indivíduos caidores adotada pelo no estudo. Esta 

não diferenciava o grupo de caidores recorrentes, os quais estão associados mais 

frequentemente a desfechos desfavoráveis e com maior gravidade (CHOI, 2013). 

Ademais, não foram diferenciados no estudo os caidores com ou sem lesões devido 

às quedas, outro fator que poderia impactar no desfecho de incapacidade 
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(WILLIAMS, 2015). Finalmente, este direcionamento do estudo contrário a predição 

de desfechos funcionais poderia ser resultado do amplo ajuste adotado para uma 

amostra não tão volumosa, de 167 idosos caidores. 

O fato do presente estudo não identificar a predição de quedas e o 

desenvolvimento de restrição ao leito poderia ser explicado pelo reduzido número de 

pacientes que desenvolveram o desfecho restrição ao leito. Considerando o total da 

amostra, apenas 29 idosos desenvolveram esse desfecho, o que corresponde a 

4,9%, valor que pode não ser suficiente para evidenciar uma relação positiva com o 

desfecho quando se avalia uma amostra de 589 idosos. Não foi encontrada na 

literatura evidência reportando esse desfecho de forma específica. No entanto, no 

contexto de restrição, o que mais se aproxima desse dado na literatura é a relação 

de quedas com a institucionalização.  

Um estudo recente avaliou uma amostra de idosos comunitários durante 

22 anos de seguimento com o objetivo de identificar os preditores de 

institucionalização naquela população. Observou-se que a queda foi um dos 

preditores que tiveram uma relação positiva com o desfecho avaliado (SALMINEN, 

2017). 

O risco para o desenvolvimento de restrição ao domicílio também foi 

maior para aqueles que haviam sofrido o episódio queda. Entretanto, quando houve 

ajuste na análise multivariada pelas variáveis de controle sociodemográficas, 

funcionais e clínicas o modelo não suportou mais o efeito de predição. Esse achado 

difere de um estudo transversal realizado com uma amostra de 1680 homens com 

idade entre 71 e 92 anos que foram recrutados com o objetivo de avaliar se a queda 

impactava na restrição de atividade física e de que forma isso ocorreria. Foi 

observado que os idosos que haviam sofrido queda deixavam a casa com menor 

frequência e possuíam mais dificuldade de mobilidade fora de casa e menor nível de 

atividade física (JEFFERIS,2014). 

Quanto ao desfecho de incapacidade em idosos caidores determinado 

pela predição de DAM, ao considerarmos somente a presença do ajuste para as 

variáveis sociodemográficas na análise (modelo 2), houve significância estatística. 

Contudo, na presença das variáveis de controle clínicas e funcionais, a relação 

preditiva não se manteve. Esse resultado é corroborado pelo estudo de base 

populacional, com amostra de 7609 idosos, representativo da população idosa 

americana usuária do Medicare (sistema de seguros de saúde dos Estados Unidos 
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da América destinado às pessoas de idade igual ou maior que 65 anos). Nesse 

estudo, as quedas e sua recorrência não foram associadas ao uso de múltiplos 

DAM, após o ajuste por características demográficas, clínicas e de função física 

(GUELL, 2015). 

A relação preditiva entre quedas e a utilização de DAM ainda apresenta 

divergência entre algumas pesquisas. Entretanto, um estudo identificou essa relação 

de predição tanto em populações de idosos comunitários (RODRÏGUEZ-

MOLINERO, 2015), e outros entre idosos institucionalizados e internados em 

instituições hospitalares (METTELING, 2015; DEANDREA, 2013; CARPENTER, 

2014). Cabe destacar que a direção dessa relação preditiva é comumente 

observada de forma diferente da apresentada no presente estudo. Desse modo, o 

evento de exposição é frequentemente apontado nos estudos como a utilização do 

dispositivo de auxílio e o desfecho é descrito como a ocorrência de quedas 

(RODRÏGUEZ-MOLINERO, 2015; METTELING, 2015; DEANDREA, 2013; 

CARPENTER, 2014). 

Nesse contexto, se destaca o fato de que idosos que utilizam DAM 

frequentemente possuem idade mais avançada, relatam com maior frequência o 

medo de cair e apresentam alterações em parâmetros da marcha como a redução 

da velocidade, menor cadência, menor comprimento do passo, maior tempo de 

permanência na fase de apoio e redução do tempo apoio unipodal (METTELING, 

2015). Portanto, os idosos já usuários de DAM e que sofrem queda podem compor 

um grupo com características funcionais, especialmente aquelas referentes a 

mobilidade, diferente dos idosos que não utilizam dispositivos, mas que sofrem 

queda. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prevalência de quedas na população estudada foi de 28,35%. Apesar 

de ser bem definido na literatura que as quedas constituem um importante fator 

preditivo de eventos adversos em saúde de idosos, este estudo não permitiu a 

identificação dessa relação preditiva quanto aos desfechos de incapacidade 

funcional em idosos comunitários. Contudo, fatores relacionados a interação do 

evento queda e o processo de incapacidade funcional foram evidenciados. Destaca-

se o resultado referente a ausência de determinação de maior risco para a utilização 
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de dispositivos auxiliares da marcha entre idosos que sofreram quedas. Sugere-se a 

realização de novos estudos que investiguem especificamente a relação de restrição 

ao domicílio e ao leito, com amostras constituídas por um número maior de 

participantes e acompanhados por um tempo maior de seguimento para que possam 

ser analisadas a relação preditiva de quedas para esses desfechos. 
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ANEXO A – Parecer ETIC 187/08 
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ANEXO B – Parecer ETIC 187/07 (ALTERAÇÕES PARA AVALIAÇÃO 
LONGITUDINAL) 
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APÊNDICE - QUESTIONÁRIO 
 

 
 
1-Data da Entrevista 2012:___/___/_____.      2-Data da Entrevista em 2011:___/___/_____. 
3-Entrevistador:______________________________________________________________. 
4-Nome do Idoso:____________________________________________________________. 
5-Nome da Mãe:______________________________________________________________. 
6-Data de Nascimento: __/___/_____.    7-Idade:____________________________________. 
8-Gênero: (   ) Feminino.    (  ) Masculino     9-CPF:__________________________________. 
10-Endereço:______-_________________________________________________________. 
 Bairro:_____________________________________________________________________. 
11-Tel.:____________________________________-Cel.:_____________________________. 
12-Nome do Respondente:_____________________________________________________. 
13-Tel.:___________________________Cel.:______________________________________. 
14-Vínculo do Respondente: 
(    )  Cônjuge    (     )  Filho/a    (     )  Familiar   (   )  Cuidador    (     ) Outros  
 
ÓBITO: 
15-O idoso (a) faleceu?    (    ) Sim               (    ) Não        
16- Data do óbito: ________________________________. 
17-Causa da morte:____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
18-Fonte de informação: 
(   ) Certidão de Óbito    (   ) Depoimento de  Cônjuge      (   ) Depoimento de  Familiar 
(    ) Outros :__________________________________________________________________ 
19-Local da morte: 
(    ) Hospital        (    ) Domicílio        (    ) Instituição Asilar  
(    ) Outros___________________________________________________________________ 
 
INSTITUCIONALIZAÇÃO: 
20-O idoso (a) foi institucionalizado? 
(    ) Sim      (   ) Não             Data da Institucionalização:_______________________________ 
21-Motivo da Institucionalização: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
22-Tipo de instituição de longa permanência?  (    ) Pública /Filantrópica  (    ) Particular  
 
INTERNAÇÃO 2011: 
23- O senhor (a) foi internado alguma vez no ano de 2011? 
(    ) Sim                         (    ) Não                             (    ) Internação por menos de 24 horas.                              
24-Quantas Vezes: ___________________________________________________________ 
25-Data das Internações:________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
26-Por quanto tempo permaneceu internado em cada internação?______________________ 
___________________________________________________________________________ 
27- Tipo de entrada por internação:  (    ) Emergência                  (    ) Agendada 
28-Quais foram as causas das internações?  
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
29- Utilizou UTI: (    ) SIM                (     ) NÃO 
30- Tempo de permanência na UTI por internação:___________________________________ 
31- Qual foi o tipo de instituição hospitalar?        (   ) Pública- SUS       (    ) Particular/ Convênio 
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32- Nome do hospital por internação:______________________________________________ 
 
 
INTERNAÇÃO 2012: 
33- O senhor (a) foi internado alguma vez no ano de 2012? 
(   ) Sim                    (    ) Não                                    (    ) Internação por menos de 24 horas.                                       
34-Quantas Vezes:____________________________________________________________                                
35- Data das internações:_______________________________________________________ 
36-Por quanto tempo permaneceu internado em cada internação?_______________________ 
37- Tipo de entrada por internação:     (    ) Emergência                  (    ) Agendada 
38-Quais foram as causas das internações? ________________________________________ 
39- Utilizou UTI: (    ) SIM                (    ) NÃO 
40- Tempo de permanência na UTI por internação:___________________________________ 
41-Qual foi o tipo de instituição hospitalar?    (    ) Pública- SUS          (    ) Particular/ Convênio  
42-Nome do hospital por internação:______________________________________________ 

 
RESTRIÇÃO AO LEITO: 
43- O idoso (a) ficou restrito ao leito (acamado) alguma vês no último ano? Desconsiderar o período 
de internação hospitalar.       (    ) SIM      (   ) NÃO              
44-Quanto tempo ficou ou está acamado? _________________________________________. 
45-Qual foi a causa da restrição?________________________________________________ 
__________________________________________________________________________.   
 
NECESSIDADE DE CUIDADOR: 
46-O idoso (a) necessita de auxílio para realizar alguma ABVD?   (    ) SIM      (   ) NÃO 
47- Qual: Banho (   )     Transferência(   )       Vestir (    )     Sanitário (    )       Alimentação  (    ) 
48- Quem é indicado como cuidador: ______________________________________________ 
49 Há quanto tempo necessita de cuidador:_________________________________________ 
 
MARCHA E RESTRIÇÃO AO DOMICÍLIO: 
50- O idoso (a) deambula de forma independente ou utilizando auxílio de outras pessoas ou de 
dispositivos auxiliares como andador ou bengala?    (    ) SIM      (   ) NÃO              
51-Há quanto tempo parou de andar?______________________________________________ 
52-Qual foi a causa da perda da marcha?___________________________________________ 
53- O idoso (a) deambula de forma independente fora do domicílio? (    ) SIM      (   ) NÃO         
54- Há quanto tempo parou de sair de casa? (Sai somente em caso de extrema necessidade: médico, 
exames e sempre acompanhado, considerar que não sai). ______________________ 
55- Causa da restrição ao domicílio_______________________________________________ 
 
 
DISPOSITIVOS AUXILIARES DA MARCHA: 
56-O idoso (a) utiliza dispositivos auxiliares da marcha? (    ) SIM      (   ) NÃO  
57-Qual dispositivo____________________________________________________________ 
58-Motivo do Uso:_____________________________________________________________ 
59-Data de início do uso do dispositivo:_____________________________________________ 
 
QUEDA DA ÚLTIMA ENTREVISTA EM 2011 ATÉ O DIA ATUAL: 
60-O Sr (a) sofreu quedas neste período? 
(    ) SIM    (    ) NÃO    (    ) NS  (    ) NR 
61-Se sim, quantas vezes?     Uma (    )     Duas ou mais        (    ) Número________________ 
62-Devido as quedas o Sr. (a) teve que procurar  serviço  de saúde ou teve que consultar o médico? (    
) SIM    (    ) NÃO    (    ) NS  (    ) NR 
63-Sofreu alguma fratura? (    ) SIM    (    ) NÃO    (    ) NS  (    ) NR 
64-Se sim, onde? Punho (   )     quadril (   )      vértebra (   )     combinações (    )     outros(   )      
____________________________________________________________________________ 
65-Teve que ser hospitalizado por causa desta fratura?  
(    ) SIM    (    ) NÃO    (    ) NS  (    ) NR    


