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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 uma importante demanda epidemiológica devido as 

elevadas prevalência, morbimortalidade e predição de desfechos adversos de saúde nessa população. OBJETIVOS: 

Estimar a prevalência de quedas e investigar a relação preditiva entre quedas e utilização de dispositivos auxiliares à 

marcha em idosos. MÉTODO: 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. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, de nº ETIC 187/07. 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 do desfecho utilização de dispositivos auxiliares da marcha. O ajuste do modelo foi realizado para 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. A análise de sobrevivência para o desenvolvimento do desfecho foi estimada pela área da 

representação gráfica das curvas utilizando-se o método de Kaplan-Meier. As curvas em 3 anos foram determinadas 

para cada desfecho em relação a ocorrência 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. RESULTADOS: A prevalência de 

quedas foi de 28,35%. Dentre estes, a maioria, era do sexo feminino (77,3%), possuíam baixa escolaridade (50,3%) e 

não possuíam parceiros (56,9%). Após análise multivariada ajustada para condições demográficas foi encontrado um 

risco de 2,01 para utilização de dispositivo. Após análise considerando as variáveis de controle funcionais e clínicas, a 

predição de necessidade de dispositivos não foi significativa. CONCLUSÃO: O presente estudo identificou relação 

preditiva entre quedas e utilização de dispositivo auxiliar à marcha considerando variáveis de controle demográficas, 

contudo os idosos que sofreram quedas não apresentaram maiores riscos de utilização de dispositivos auxiliares da 

marcha após o controle por variáveis demográficas, clínicas e funcionais.
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