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O simulador de realidade virtual Virtua.Therapy apresenta cenários 

interativos para imersão em ambientes virtuais que possibilitam o desenvolvido 

de procedimentos terapêuticos para transtornos da ansiedade. Procedimentos 

esses que envolvem exposição a situações e objetos temidos. Os cenários 

permitem ambientação e exposição graduada ou abrupta, assim como a 

combinação do procedimento de exposição com inúmeras outras técnicas 

terapêuticas, o que torna esse recurso tecnológico vantajoso para psicólogos e 

psiquiatras em suas intervenções clínicas.  

O Virtua.Therapy possui uma interface para gestão em tempo real e 

acompanhamento das atividades do usuário (paciente) no ambiente virtual, as 

quais incluem funções de manipulação dos itens do ambiente, tanto pelo 

terapeuta quanto pelo paciente, mapa de movimentação, comunicação por 

microfone no ambiente virtual, relatório de ações, gravação em vídeo das 

sessões, dentre outros recursos.  

O simulador permite o gerenciamento e a exposição do paciente a 

diferentes cenários, os quais podem ser selecionados de acordo com o tipo de 

medo ou fobia que ele apresenta. Esses cenários são:  

1. Um prédio em construção com partes gradualmente inacabadas em 

andares superiores e dois tipos de elevadores (comum e de serviço) 

para terapia de exposição de pessoas com medo de altura; 

2. Uma casa em que há possibilidades de serem manipuladas as 

condições de confinamento nos diversos cômodos e vários aspectos do 

cenário (abertura e fechamento de portas e janelas, acendimento de 

luzes, simulação de chuva no exterior, subir e descer com elevador etc.), 

para terapia de pessoas com claustrofobia; 

3. Uma sala de aula e um auditório, em que é possível controlar a 

quantidade de pessoas nas salas e o comportamento desses 

personagens (interessado, sonolento, agressivo, questionador etc.), para 

terapia de pessoas com medo de falar em público; 

4. Uma praça de alimentação de um shopping center com cenários para 

interações sociais e desempenho de tarefas (comprar alimentos, 
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negociar preço, sacar dinheiro no caixa eletrônico etc.), para pessoas 

com ansiedade social (fobia social).  

 

A terapia de exposição com o uso do simulador pode ser combinada a 

diversas técnicas terapêuticas, por exemplo, a exposição interoceptiva (e.g., 

hiperventilação induzida), o relaxamento, a dessensibilização sistemática, a 

descatastrofização, o treinamento da assertividade e de habilidades sociais, a 

reformulação de regras, o bloqueio da esquiva, a aplicação do princípio da 

aceitação, dentre outras. O leitor interessado nessas técnicas e de como usá-

las juntamente com a simulação, pode consultar o artigo científico especificado 

a seguir. 
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