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O início do percurso global
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Objetivo

Organizar um programa único de treino
nas componentes equilíbrio, continência
urinária e cognição para idosos ativos
através de uma revisão sistemática, com
vista à implementação em lares de
terceira idade.
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Pertinência do Estudo 
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Área Equilíbrio

Titulo Fear of falling reduced by a lay led homebased program in frail
community-dwelling older adults: A randomised controlled trial

Ano 2016

Autores A. Kapan, E. Luger, S. Haidera, S. Titze, K. Schindler, C. Lackinger, T.E. 
Dornera

Principais 
conclusões

Um programa estruturado de atividade
física, de 12 semanas e intervenção
nutricional realizada por voluntários leigos
(Buddies), levou a um aumento da atividade
física e desempenho físico melhorado, que
pode reduzir, o medo de cair em cerca de
10%.



Pertinência do Estudo 
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Área Equilíbrio

Titulo Effects of Customized Balance Exercises on Older Women
Whose Balance Ability Has Deteriorated With Age

Ano 2016

Autores Makoto Narita, Mohammod M. Islam, Michael E. Rogers, 
Daisuke Koizumi & Nobuo Takeshima

Principais 
conclusões

Os resultados indicaram que o treino de
equilíbrio permite que os idosos, com
alterações no equilíbrio, melhorem a
capacidade de equilíbrio dinâmico e
potencialmente reduzam o risco de quedas.



Pertinência do Estudo 
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Área Equilíbrio

Titulo An evaluation of a nurse-led rehabilitation programme (the
ProBalance Programme) to improve balance and reduce fall risk of
community-dwelling older people: A randomised controlled Trial

Ano 2015

Autores Bruna Raquel Gouveia, Helena Gonçalves Jardim, Maria Manuela 
Martins, Élvio Rúbio Gouveia, Duarte Luís de Freitas, José António 
Maia, Debra J. Rose

Principais 
conclusões

Este estudo demonstrou que o programa de
enfermagem de reabilitação, foi eficaz na
melhoria do equilíbrio e na redução do risco de
queda num grupo de idosos com
comprometimento do equilíbrio, avaliada
imediatamente após a intervenção.



Pertinência do Estudo 
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Área Equilíbrio

Titulo The Association of Flexibility, Balance, and Lumbar Strength with
Balance Ability: Risk of Falls in Older Adults

Ano 2014

Autores Emilio J. Martínez-López Emilio, Fidel Hita- Contreras, Pilar M. 
Jiménez-Lara, Pedro Latorre- Román e Antonio Martínez-Amat

Principais 
conclusões

Este estudo sugere que uma intervenção do
programa de propriocepção de 12 semanas
(2/semana) melhora significativamente a
flexibilidade, o equilíbrio e a força lombar em
idosos. A mobilidade da articulação do quadril, o
equilíbrio dinâmico e a força lombar estão
positivamente associados à capacidade de
equilíbrio e à diminuição risco de quedas em
idosos.



Pertinência do Estudo 
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Área Equilíbrio e Incontinência urinária

Titulo The effects of multidimensional exercise on functional decline, urinary
incontinence, and fear of falling in community-dwelling elderly women
with multiple symptoms of geriatric syndrome: A randomized
controlled and 6-month follow-up trial

Ano 2010

Autores Hunkyung Kim, Hideyo Yoshida, Takao Suzuki

Principais 
conclusões

Este programa de intervenção visou, que a
modificação da aptidão física pode contribuir
para uma redução do declínio funcional e
incontinência urinária, mas não houve grande
decréscimo, no que diz respeito ao medo de cair.



Pertinência do Estudo 
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Área Incontinência Urinária

Titulo Systematic review of care intervention studies for the management of
incontinence and promotion of continence in older people in care
homes with urinary incontinence as the primary focus (1966– 2010)

Ano 2012

Autores Lisa Flanagan, Brenda Roe, Barbara Jack, James Barrett, Alan Chung, 
Christine Shaw e Kate S Williams

Principais 
conclusões

A idade, a diminuição da cognição e a diminuição
das habilidades funcionais, sem dúvida,
correlacionam-se com a incontinência urinária.
Alguns estudos incluídos na presente revisão
focalizaram os programas educacionais dos
prestadores formais de cuidados para melhorar a
compreensão da IU.



Pertinência do Estudo 
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Área Estimulação Cognitiva

Titulo The Effect of Cognitive Stimulation on Nursing Home Elders: A 
Randomized Controlled Trial

Ano 2014

Autores João Luís Alves Apóstolo, Daniela Filipa Batista Cardoso, Ana Isabel 
Rosa e Constança Paúl

Principais 
conclusões

Os resultados mostraram melhorias na cognição
dos idosos após 7 semanas de intervenção com o
programa CST (Terapia de Estimulação
Cognitiva) quando comparados ao CG (Grupo de
Controlo). Os resultados não evidenciam
melhora dos idosos nos sintomas depressivos
após CST.



Método

Critérios de Inclusão:
•Estudos de 2005 a 2016;
•Sobre programas de treino de equilíbrio, 
exercícios para a incontinência urinária e 
cognição em idosos ativo;
•Com possibilidade de gratuitamente;
•Texto completo;

Amostra: 28 artigos

11



Método 
 Artigos relacionados com treino de 

equilíbrio:
◦ A pesquisa foi realizada a 18/10/2016;
◦ Base de dados EBSCOHost com os seguintes 
descritores: “aged and postural balance and fall
prevention”, obteve-se uma amostragem de:

47 artigos

relacionavam-se com o 
tema

não se relacionavam com o 
tema ou não eram passíveis 

de ser implementados

19 28
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Método 
 Artigos relacionados com incontinência 

urinária:
◦ A pesquisa foi realizada a 21/10/2016;
◦ Base de dados EBSCOHost com os seguintes 
descritores: “Kegel exercise and incontinence
urinary and fall older”, obteve-se uma 
amostragem de :

81 artigos

Após a aplicação dos critérios de 
inclusão (5 artigos repetiam-se e 4 

não se relacionavam)

4
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Método 
 Artigos relacionados com estimulação 

cognitiva
◦ A pesquisa foi realizada a 21/10/2016;
◦ Base de dados EBSCOHost com os seguintes 
descritores: “older and cogntion and memory
and cognitive stimulation”, resultaram:

136 artigos
Após a aplicação dos critérios de 

inclusão. (10 repetiam-se )

5
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Método 

28 artigos analisados

60% de artigos são de estudos experimentais randomizados 
com controlo(16 artigos); 11% de artigos de revisão 

sistemática (de estudos randomizados).

4 de  
Continência 

urinária

5 de cognição
19 de treino 
de equilíbrio
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Conclusão

 Com a analises deste 28 artigos
concluímos que há efeitos benéficos, na
implementação deste tipo de programas,
por forma, a aumentar a autonomia e a
independência, bem como, contribuem
para a diminuição do risco de queda e do
número de quedas.
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Conclusão
 Essencialmente esta analise permitiu realizar a

construção do Programa TEIA a implementar em
2017.

 Bem como estipular quais as medidas de
comparação a utilizar:

◦ FES- I;
◦ SFT: Sit-to-stand e One-leg-stand;
◦ Índice de Tinetti;
◦ Escala de Berg;
◦ 6CIT;
◦ GDS15;
◦ SF36;
◦ Índice de Lawton - Brody;
◦ Questões sobre a frequência urinaria.
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Estrutura Programa TEIA

Duração do Programa 12 semanas

Nº de Sessões /semana 2 (para treino de equilíbrio e
exercícios de continência urinaria) + 
1 (estimulação cognitiva)

Duração das Sessões 50’ – 60’
Temáticas das Sessões
(os exercícios vão aumentando 
de intensidade e resistência)

10’ de aquecimento (exercícios de 
baixa intensidade coordenados com 
exercícios respiratórios); 
15’ de exercícios de resistência 
progressivos dos MI’s MS’s e tronco; 
15’ de treino desequilíbrio dinâmico e 
estático; 
5’ de exercícios dos músculos do 
soalho pélvico; 5’ de arrefecimento
As sessões da estimulação cognitiva 
será baseada no Programa “Fazer a 
Diferença” (Apóstolo et al., 2014)
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Muito Obrigada pela 
atenção!!


