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RESUMO

O Transtorno de Ansiedade Social é caracterizado pelo medo e/ou ansiedade excessivamente elevados em relação a situações de exposição 
social, nas quais acreditam que estão sendo avaliados, levando-os a comportamentos de esquiva e evitação, e afeta bastante os estudantes 
universitários. Estão inclusas situações sociais como encontrar-se com pessoas que não são familiares, situações em que o indivíduo pode ser 
observado comendo ou bebendo e situações de desempenho diante de outras pessoas, como falar em público em palestras ou apresentações de 
trabalhos acadêmicos.  A terapia cognitivo-comportamental é avaliada como o mais eficaz tratamento não farmacológico para ansiedade social. 
Mais recentemente, a terapia de exposição à realidade virtual surge como uma possibilidade de tratamento para diversos transtornos, entre eles 
o transtorno de ansiedade social.O princípio do tratamento com a realidade virtual é expor o paciente, no ambiente virtual imersivo ou não 
imersivo, a situações semelhantes àquelas que na vida real são a origem da fobia. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da Terapia de 
Exposição à Realidade Virtual no tratamento de indivíduos, estudantes universitários de cursos de graduação, com Transtorno de Ansiedade 
Social. Trata-se de um ensaio clínico randomizado. Os sujeitos da pesquisa serão os alunos dos vários cursos de graduação que apresentarem 
sintomas de ansiedade social após passarem por avaliação para esse fim; serão alocados em dois grupos: um que receberá a terapia de exposição 
à realidade virtual e outro que receberá a terapia de exposição in vivo. As intervenções terão duração de 12 semanas e após a última sessão os 
alunos de ambos os grupos serão reavaliados; e esta reavaliação será repetida após dois meses. Trata-se de um estudo que irá contribuir para a 
remissão dos sintomas apresentados pelos alunos que interferem de maneira significativa em seu desempenho acadêmico. Portanto, torna-se 
necessário compreender aspectos do transtorno de ansiedade social nos universitários, bem como propor terapêuticas que o ajude no processo 
de enfrentamento destas situações temidas, já que o mesmo pode impedir o bom desenvolvimento do sujeito e interferir de forma desfavorável 
no meio acadêmico. Diante do exposto, a relevância deste ensaio clínico se dá pela possibilidade de propor uma intervenção com nível de eficácia 
elevada, que promova a remissão dos sintomas apresentados pelos sujeitos ansiosos sociais de maneira duradoura.
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