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RESUMO

O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) é classificado como um problema frequente que atinge cerca de 12,1 % da população, atrapalhando nas 
relações interpessoais dos sujeitos, no quesito de criação de vínculos, das atividades de socialização e exposição à ambientes de trabalhos. O 
tratamento a partir da realidade virtual juntamente das intervenções práticas da Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), tem evidenciado uma 
evolução, e resultados significativos na diminuição progressiva do quadro de sintomas de ansiedade social nos sujeitos. OBJETIVO: analisar a 
eficácia do tratamento a partir da exposição gradual à realidade virtual, com base na Terapia Cognitivo-Comportamental em indivíduos com 
sintomas de Transtorno de Ansiedade Social. METODOLOGIA: trata-se de um estudo descritivo de revisão de literatura na base de dados 
PUBMED, com os seguintes descritores: social anxiety OR social phobia,  AND cognitive behavioral therapy OR virtual reality exposure therapy, 
utilizando-se diferentes combinações. Os critérios de inclusão da pesquisa foram artigos científicos disponíveis na íntegra online, dos anos de 
2013 a 2017, publicados na língua inglesa. Os Critérios de exclusão da pesquisa foram estudos científicos que correlacionassem outras patologias 
a temática da Ansiedade Social. RESULTADOS: foram encontrados 29 (vinte e nove) artigos científicos, porém, apenas 15 (quinze) artigos 
atenderam aos critérios de inclusão da pesquisa. Após a avaliação de resumos e leitura na íntegra apenas 06 (seis) artigos científicos atenderam 
aos critérios de elegibilidade, e constituem a amostra do estudo. DISCUSSÃO: As análises dos resultados dos artigos científicos evidenciaram que a 
Terapia Cognitivo-Comportamental incorporada à Realidade Virtual, trouxe melhores resultados do que a Terapia In Vivo, na redução dos 
sintomas de ansiedade social, melhorando os quesitos da fluência verbal, diminuição do estresse causado pelo medo e das crenças disfuncionais 
do Transtorno de Ansiedade Social, destaca-se que, o tratamento oferece ao terapeuta, um modelo mais prático e fácil de inserir o paciente em 
um ambiente virtual computadorizado e controlado que oferta condições para uma rápida melhora na redução dos sintomas do que o da Terapia 
In Vivo, que requer um local específico. CONCLUSÃO: verificou-se que a utilização da exposição gradual à realidade virtual oferece aos pacientes 
subsídios para o enfrentamento da ansiedade e do medo presente diante do estímulo temido. Constatou-se que o método promove a diminuição 
da ansiedade social nos sujeitos, eliminando as dificuldades de falar em público, sair para festas, se posicionar em uma reunião, procurar um 
emprego, criar laços afetivos e participar de processos seletivos.
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