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RESUMO 
 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa desenvolvido em etapas cujo objetivo foi identificar, reunir e 
sintetizar informações extraídas de publicações científicas, acerca da aplicabilidade da realidade virtual em 
condições de saúde e doenças. A busca pelas publicações ocorreu entre julho e agosto de 2019, na base de 
dados – Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram analisados oito artigos científicos publicados em 
português e inglês, disponíveis na íntegra. Observou-se que a realidade virtual tem se revelado uma 
ferramenta eficaz no manejo da saúde, especialmente em condições e agravos que incluem déficits e traumas 
motores, como no acidente vascular encefálico e a paralisia cerebral. Também se mostrou eficaz no uso 
contra transtornos mentais comuns como ansiedade e medo e condições especiais como em casos de 
gestantes e crianças excepcionais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Prevenção de doenças; Promoção da Saúde; Realidade Virtual. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O uso da realidade virtual (RV) no cuidado à saúde das pessoas pode ser um aliado 
como ferramenta tecnológica e existem evidências de que essa ferramenta pode promover 
benefícios como a melhora das funções motoras e cognitivas dos indivíduos, a interação 
social e maior satisfação e realização pessoal, por meio da utilização de recursos como 
fones de ouvido, óculos, luvas, computadores, videogames e sensores podem ser utilizados 
nessas intervenções (MAANI et al., 2011; WEISS et al.,2004). 

A RV tem sido utilizada nas ciências da saúde com diferentes finalidades como na 
reabilitação de indivíduos, recuperação da saúde após lesões e traumas, na investigação, 
formação e educação em saúde e como intervenção terapêutica em condições específicas 
(LORENZO; BRACCIALLI; ARAÚJO, 2015). 

Frequentemente, profissionais de saúde tem utilizado tecnologias em sua prática 
diária, porém, estudos que revisem e sintetizem as aplicações destas ferramentas e 
descreva quais foram as intervenções desenvolvidas, ainda são necessários para nortear 
aqueles que estão na prática clínica em diferentes âmbitos (POGATZKI-ZAHN; 
SEGELCKE; SCHUG, 2017). 

Deste modo, este estudo tem como objetivo revisar a literatura científica disponível 
sobre a aplicabilidade da RV em diferentes contextos da prevenção de doenças e promoção 
da saúde. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
  
 Este estudo de revisão integrativa foi baseado no referencial de Mendes, Silveira e 
Galvão (2008), desenvolvido em etapas com o objetivo de reunir, compreender e sintetizar 
a temática da aplicabilidade da RV como estratégia para a promoção de saúde e prevenção 
de doenças. 
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 Para o desenvolvimento da pesquisa, procedeu-se a: A) definição do tema; B) 
estabelecimento dos critérios de inclusão; C) definição e seleção das informações a serem 
coletadas como desenho do estudo e condição e/ou doença que os autores visaram intervir, 
tipo de videogame e/ou console e tipo de jogo utilizado e, por fim, periódico da publicação 
e categoria profissional dos autores; D) interpretação dos resultados coletados; e E) síntese 
do conhecimento. 
 A coleta ocorreu entre os meses de julho e agosto de 2019 e, como estratégia de 
busca, foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Realidade Virtual” 
e “Saúde”, nas bases de dados indexadas na SciELO – Scientific Electronic Library Online. 
Na sequência, foi realizada a leitura dos títulos e resumos a fim de identificar aqueles que 
se incluíam na temática. Por se tratar de estudo de revisão integrativa fica dispensado da 
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  
 Inicialmente a pesquisa pelos descritores retornou um total de 208 estudos. Destes, 
111 foram excluídos por terem sido publicados há mais de cinco anos, 27 por não estarem 
publicados em língua portuguesa ou inglesa, 21 por não serem artigos originais e 55 por 
estarem repetidos e/ou não se enquadrarem no tema deste estudo (Figura 1). 
 

 
Figura 1: Fluxograma do processo de seleção dos artigos utilizados na revisão (n=8). 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
As características metodológicas dos estudos analisados estão apresentadas na 

Tabela 1. 
 
Tabela 1: Caracterização metodológica dos artigos científicos segundo autoria, ano de publicação, 
periódico, desenho do estudo e tamanho da amostra (n=8). 
 

Nº AUTORIA/ANO PERIÓDICO 
DESENHO 

DO ESTUDO 
N 

01 Arnoni et al. (2019) Fisioterapia e Pesquisa Longitudinal 8 

02 Zacarin, Borloti e Haydu (2019) Tendências em Psicologia Transversal 6 

03 Gonçalves et al. (2018) Arquivos de Neuro-Psiquiatria Estudo clínico 18 

04 Ribeiro, Sousa e Viana (2017) Fisioterapia em Movimento Ensaio Clinico 32 

05 Carneiro et al. (2016) Fisioterapia em Movimento Descritivo 27 

06 Silva e Iwabe-Marchese (2015) Fisioterapia e Pesquisa Descritivo 1 

07 Menezes et al. (2015) MedicalExpress Transversal 30 

08 Lorenzo, Braccialli e Araújo (2015) Revista Brasileira de Educação Especial Descritivo 1 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 A análise metodológica dos estudos em questão, permite perceber que apenas o 
estudo de Silva e Iwabe-Marchese (2015) relatou qual era a categoria profissional dos 
autores, neste caso, fisioterapeutas. Os demais estudos não informam claramente. Porém, 
todos os autores dos estudos analisados possuíam vínculo com alguma universidade. Tal 
fato se releva importante, visto que este vínculo está atrelado ao acesso a conteúdo 
científico e atualizado. 
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Tabela 2: Caracterização dos artigos científicos segundo autoria, ano de publicação, tamanho e 
idade da amostra, doença/condição a ser estudada, ferramenta tecnológica utilizada e tipo de jogo 
(n=8). 

 

AUTORIA/ANO IDADE N SEXO 
DOENÇA/ 

CONDIÇÃO 
VIDEOGAME/ 

CONSOLE 
JOGO 

Arnoni et al. (2019) 
5 a 14 
anos 

8 F/M Paralisia Cerebral 
Xbox 360 + 

Kinect® 
Não citado 

Zacarin, Borloti e 
Haydu (2019) 

18 a 26 
anos 

6 F 
Transtorno de 

Ansiedade 
Simulador Não citado 

Gonçalves et al. 
(2018) 

Maiores de 
18 anos 

18 F/M AVE Nintendo Wii® 
Wii Sports 

Tennis e Wii 
Sports Bowling 

Ribeiro, Sousa e 
Viana (2017) 

18 a 35 
anos 

32 F 
Equilibrio Postural 

de Gestantes 
Nintendo Wii® WiiFit Plus® 

Carneiro et al. 
(2016) 

30 a 80 
anos 

27 F/M AVE 
Notebook, 
projetor, 
Kinect® 

IKAPP 

Silva e Iwabe-
Marchese (2015) 

12 anos 1 M 
Paralisia Cerebral 

Atáxica 
Nintendo Wii® WiiFit Plus® 

Menezes et al. 
(2015) 

10 a 34 
anos 

30 F/M 
Síndrome de 

Down 
Smartphone 

Marble 
Maze Classic® 

Lorenzo, Braccialli 
e Araújo (2015) 

10 anos e 
5 meses 

1 M 
Síndrome de 

Down 
Xbox 360 + 

Kinect® 
Não citado 

Legenda: N: tamanho da amostra, F: feminino, M: masculino, AVE: acidente vascular encefálico. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 A análise da Tabela 2, permite observar que a aplicação da RV como intervenção 
em portadores de doenças como o acidente vascular encefálico, evidencia que a RV pode 
ser uma ferramenta importante na reabilitação e recuperação da saúde das pessoas. Tal 
informação vai de encontro com outros estudos que mostraram que essa ferramenta pode 
auxiliar no processo de treinamento cognitivo e motor, tornando a recuperação mais rápida 
e eficaz (VAN TWILLERT; BREMER; FABER, 2007). 

A idade dos participantes foi diversificada. Diferentes públicos foram estudados em 
diferentes condições de saúde. Esse fator se revela especialmente importante, visto que 
Freitas e Spadoni (2019), em estudo sobre avanços médicos, evidenciaram que a 
heterogeneidade de grupos e a singularidade de cada ser humano, fornece aos 
pesquisadores diferentes indicadores sobre a efetividade das ferramentas tecnológicas. 
Porém, também se faz necessário o desenvolvimento de pesquisas padronizadas para 
definição da eficácia destas ferramentas. 
 
4 CONCLUSÃO 
 
 Evidenciou-se que as ferramentas tecnológicas e o uso da realidade virtual tem sido 
empregado com sucesso em diferentes condições de saúde e de agravos. Portadores de 
doenças agudas e crônicas têm se beneficiado com o a realidade virtual como intervenção. 
 Sua aplicabilidade tem se mostrado viável especialmente em condições que 
envolvem comprometimentos motores e cognitivos, decorrentes de complicações 
fisiológicas. Profissionais de saúde e pesquisadores devem ser encorajados a aplicarem a 
realidade virtual em diferentes ambientes e condições de saúde e doença dos indivíduos e 
a desenvolverem novos estudos que analisem e compartilhem as possiblidades das 
tecnologias no âmbito da saúde. 
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