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RESUMO 

 
Trata-se de um estudo de intervenção, cujo objetivo será identificar os portadores de dermatoses, relatar o 
impacto que os mesmos sofrem na qualidade de vida e introduzir a realidade virtual como forma de interação 
social, maior desenvolvimento cognitivo e motor através de uma importante ferramenta tecnológica. O estudo 
tem como foco a utilização da realidade virtual, sendo dividido em três fases, entre portadores de diferentes 
doenças de pele como método inovador. Espera-se reintegrar o indivíduo em seu contexto social, aumentando 
assim sua qualidade de vida por meio da utilização de recurso tecnológico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Realidade Virtual; Qualidade de vida; Reabilitação. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
As dermatoses constituem um grave problema de saúde pública, tendo influência 

direta na qualidade de vida de seus portadores. Existem evidências na literatura de que as 
doenças de pele afetam significativamente a qualidade de vida das pessoas, principalmente 
por se tratar de doenças mais visíveis aos outros, o que gera sentimentos de 
constrangimento e rejeição social (DALGARD et al., 2015). Pode-se constatar a 
necessidade da ressocialização desse indivíduo no âmbito comunitário, buscando 
intervenções inovadoras, de baixo custo, que possam ser aplicadas na maioria dos serviços 
de saúde.  

O uso da realidade virtual no cuidado à saúde, pode ser uma importante ferramenta 
tecnológica, visto que promove melhora das funções motoras e cognitivas, a interação 
social entre as pessoas e maior satisfação (WEISS et al., 2004). Se faz importante salientar 
sobre o objetivo de analisar os efeitos do uso de jogos de interação por realidade virtual na 
melhora da qualidade de vida de pacientes portadores de dermatoses. 

 
2        MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Esta pesquisa de intervenção será designada a pacientes portadores de dermatoses, 
atendidos pelos serviços de especialidades do Sistema Único de Saúde (SUS) do município 
de Paranavaí, Paraná, que se encaixem nos critérios de inclusão como ter mais que 18 
anos, portar diagnóstico de doença dermatológica e apresentar consentimento para 
participação na pesquisa. 

O estudo será desenvolvido em três etapas distintas, após convite ao público-alvo 
por meio das unidades de saúde e entrega dos Termos de Consentimento Livre Esclarecido 
(TCLE), os participantes serão questionados quanto aos seus níveis de qualidade de vida 
mensurados por meio do Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia (DLQI), 
questionário de qualidade de vida desenvolvido por Harlow et al. (2000) e traduzido e 
validado para uso no Brasil, por Lewis e Finlay (2005) especificamente para ser utilizado 
com doenças de pele. 
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A última etapa será a aplicação da intervenção utilizando jogos de realidade virtual 
por meio do aparelho de videogame XBOX 360® com o sensor de movimento Kinect e 
jogos de interação social e esportes de grupos e competição. Os integrantes participarão, 
em duplas, de oito encontros com uma hora de duração cada, duas vezes na semana em 
local previamente estabelecido. 

Após realizada a intervenção, os participantes serão submetidos a nova avaliação 
para análise dos efeitos do uso do recurso tecnológico em sua qualidade de vida. 

Respeitando os preceitos éticos dispostos na Resolução 466/2012, do Conselho 
Nacional de Saúde, este estudo somente será desenvolvido mediante aprovação da 
pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Paraná (CEP). 

. 
3         RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Mediante este estudo, espera-se que o uso de jogos de realidade virtual possa 
contribuir com a reabilitação motora, cognitiva e funcional de portadores de dermatoses, 
com a tecnologia utilizada como ferramenta terapêutica.  

No mesmo viés, permita com que o indivíduo possa experenciar a ampliação da 
realidade, de tal forma que consigam se adaptar ao meio virtual simulando as atividades 
cotidianas, sendo assim um meio de inovação se distanciando da terapia e tratamento 
convencionais. O ambiente virtual tem se mostrado uma tecnologia promissora, já que por 
meio de jogos, promove a interação do indivíduo, e favorece o uso de reações de equilíbrio 
ao proporcionar sensações advindas ao experimentar uma realidade diferente 
(ALBUQUERQUE, 2007). 

Espera-se ainda, que a intervenção possa facilitar a ressocialização do portador de 
dermatose em seu meio de convívio, visto que a doença pode ter influência sobre o estado 
emocional e psicológico do indivíduo. O início e o curso das dermatoses podem ser 
significativamente influenciados por estresse, distúrbios emocionais e transtornos 
psiquiátricos (FOLKS, 2001). 
 
4         CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base nos argumentos apresentados, conclui-se que se faz necessário o 
desenvolvimento de métodos terapêuticos inovadores, visando a qualidade de vida dos 
portadores de dermatoses, sendo um dele a inserção dos mesmos em meio tecnológico, 
mais especificamente no ambiente virtual, visando a reabilitação e reintegração do indivíduo 
ao convívio social.  
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