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  Os exergames podem promovem um aumento na qualidade de vida e da 

capacidade funcional modificando o prognóstico em individuos com DPOC. 
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Um total de 50 artigos foram identificados na pesquisa inicial, destes, 35 foram 

excluídos pelo título por não terem relação com o tema em estudo e 15 foram 

selecionados para a leitura do resumo. Com base nos resumos, 11 estudos foram 

considerados potencialmente relevantes e elegíveis para uma revisão completa  No 

entanto,  estudos 8 foram excluídos por falta de dados ou dados incompletos ou 

por não apresentarem grupo controle, restando apenas 3 artigos para revisão 

sistemática,totalizando 166 pacientes,. 
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Avaliação Metodológica 

Tabela 1.  Descrição dos resultados estaticamente 
significativos dos estudos selecionados 

 Objetivo  

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)é um conjunto de doenças 

crônicas e progressivas causada principalmente pelo tabagismo, 

constituida por dois componentes: o enfisema pulmonar e a bronquite 

crônica¹.Resultando no aparecimento de sintomas como: perda ponderal, 

diminuição da massa muscular, além de sintomas como: tosse e 

dispnéia.O tratamento farmacológico com o uso de corticoides tem sido 

utilizado para melhora dos sintomas, porém o uso prologado provoca 

efeitos colaterais².Os exergames tem sido utilizado como ferramenta não 

farmacologica na reabilitação dos individuos com DPOC. 

 

  

 

  Avaliar os beneficios da utilização do exergames na reabilitação 

cardiopulmonar (RCP ) em indivíduos com DPOC. 

  
 

 Estratégia de Busca 
 A estratégia de busca incluiu as bases de dados eletrônicas SciELO, 

PubMed, e PEDro (PhysiotherapyEvidenceDatabase) e ScienseDirect no 

periodo de 11 a 17 novembro de 2019.,por dois pesquisadores 

independentes em condição cega,sem restição de idiomas. Para a busca 

dos estudos científicos, utilizou-se a combinação dos termos e seus 

descritores: .capacidade funcional através do Teste de caminhada de 6 

minutos TC6m, qualidade de vida Questionário Saint George na doença 

Respiratória (SGRQ) e Força muscular (MRC).  

).. 

Critérios de Exclusão 
Foram excluídas deste estudo revisões sistemáticas, metanálises, 

publicações em resumo, relatos e estudo de casos e estudos que 

utilizaram como amostra crianças e adolescentes.  

Seleção de estudo 
Dois autores selecionaram de forma independente os estudos para 

inclusão, examinando os ensaios clínicos controlados e randomizados 

encontrados por meio da análise dos títulos e resumos. Todos os estudos 

considerados relevantes tiveram seu texto obtido na íntegra e, com base 

nas informações contidas, foram selecionados aqueles que estavam de 

acordo com os critérios de inclusão. Discordâncias entre os autores foram 

resolvidas pela análise de um terceiro autor. 
 

Avaliação Metodológica 
Escala de qualidade descrita por JADAD³ et al. (1996) foi desenvolvida 

atravésda técnica de consenso de grupo nominal. Tendo uma relação de 

itens constantes emvárias escalas e lista de critérios para a avaliação de 

ensaios clínicos aleatórios, constituída por um painel multidisciplinar, 

elaborado por seis especialistas, que a resumiram em três itens, 

diretamente relacionado com a redução de tendenciosidades 

(validade interna). Este instrumento de avaliação da qualidade têm duas 

opções de resposta: sim ou não.Podendo a pontuação de 0 a 5,sendo <3 

equivante a baixa qualidade.Tabela 2. 
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O estudo foi descrito como 

randomizado? 

1 1 1 

O estudo foi descrito como 

duplo-cego? 

1 1 1 

Houve descrição de 

exclusões e perdas 

1 1 1 

O método para gerar a 

sequência de randomização 

foi descrito e apropriado?  

1 0 1 

O método de duplo-cego foi 

descrito e apropriado? 

0 0 0 

Pontos 4 3 4 
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