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Introdução: As doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortalidade e incapacidade no Brasil e no 

mundo, sendo o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) a segunda causa mais frequente de mortalidade. O reconhecimento 

do exercício físico como recurso terapêutico para pacientes cardiopatas é consensual, pois pode proporcionar melhora 

da angina em repouso, atenuação da gravidade da isquemia, ganho de aptidão física e controle de fatores de risco. 

Dessa forma os programas de reabilitação são um conjunto de atividades terapêuticas que asseguram às pessoas com 

doenças cardiovasculares condição física, mental e social. Assim o desenvolvimento da reabilitação com processos sob 

Realidade Virtual (RV) tem sido descrito como uma ferramenta adicional para os protocolos fisioterapêuticos uma vez 

que traz vários benefícios, incluindo menos dor após os dolorosos procedimentos e uma maior motivação durante o 

tratamento. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo verificar os efeitos da terapia virtual na frequência cardíaca e 

pressão arterial nas fases III e IV da reabilitação cardiovascular. Método: O presente trabalho trata-se de um estudo 

intervencional, prospectivo, com análise quantitativa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do UNIPAM, 

sob o parecer 2.075.742. A pesquisa foi desenvolvida em um único atendimento com cardiopatas fase III e IV da 

reabilitação cardiovascular com idade igual ou superior a 40 anos consistindo em uma avaliação prévia referente à 

coleta de dados pessoais e dados de antropometria e em seguida submissão ao protocolo de Terapia da Realidade 

Virtual (TRV) com intensidade entre 50 a 70% da frequência cardíaca máxima. As variáveis hemodinâmicas: frequência 

cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), foram avaliadas antes, durante e após 

o protocolo (TRV) através de um esfigmomanômetro e de um monitor cardíaco. Resultados: Participaram desta 

pesquisa 12 sujeitos, sendo 4 (33,33%), do gênero masculino e oito (66,67%), do gênero feminino. Os resultados foram 

aumento da frequência cardíaca e pressão arterial sistólica na fase inicial e durante a TRV com valores estatisticamente 

significantes (*) p <0,005. Já a pressão arterial diastólica não apresentou aumento em nenhuma das fases da TRV. 

Conclusão: Concluiu-se que os efeitos da TRV nas variáveis hemodinâmicas atingiram o comportamento necessário ao 

condicionamento primordial no tratamento da Reabilitação cardiovascular nas fases III e IV.
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