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Dependência da Internet
A acessibilidade quase geral da internet e das novas tecnologias, como o smartphone, que
tornam esta portátil e, literalmente, no bolso de todos, estão a introduzir novas dinâmicas
sociais que implicam novos riscos.
A Perturbação de Dependência à Internet, é uma perturbação psiquiátrica emergente,
associada a problemas de controlo de impulsos (Rusconi & Valeriani, 2014). Refere-se à
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incapacidade de controlar a vontade de estar online, resultando na utilização não
controlada da internet e em consequências adversas em diversas áreas da vida, como a
perturbação das interações sociais e a perda de outros interesses (Aboujaoude, 2010;
Douglas et al. 2008; Kuss et al. 2014).

- Num estudo com estudantes
suecos, a média de logs in no
Facebook foi de 6,1 vezes por
dia
(Denti et al., 2012)

Apesar de ser crescente o interesse no estudo desta perturbação, esta ainda não é
reconhecida pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Perturbações Mentais (DSM-V;
APA, 2013). No entanto, a dependência a videojogos online (internet gaming disorder),
que constitui um subtipo da dependência à internet, está destacada como uma
perturbação para futuros estudos.

Dependência da Internet: O que sabemos?

- Uma sondagem nos EUA
concluiu que 34% das mulheres
dos 18 aos 34 anos faziam log
in no Facebook antes de ir à
casa-de-banho, sempre que
acordavam de manhã; 21%
acordavam no meio da noite
para ver as mensagens.
(Abhijit, 2012)

Sendo uma perturbação recente, muitos estudos ainda precisam de ser realizados para
perceber melhor a sua etiologia e desenvolvimento. Contudo, nos últimos anos têm
surgido algumas contribuições científicas bastante importantes. Caplan (2007, 2010)
desenvolveu uma teoria geral sobre o uso abusivo da internet, na qual colocou a hipótese
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de que a comunicação online permite evitar sentimentos negativos, como a solidão e a
ansiedade.

(1) Negligência da vida pessoal;
(2) Preocupação mental;

Mas se ainda sabemos tão pouco sobre esta dependência, como é que podemos atuar
sobre esta? A dependência à internet partilha muitas das características das outras
adições. Uma corrente de pensamento na comunidade cientifica de psicologia, defende
que todo o comportamento que preencha certos critérios, poderá ser considerado e

(3) Escapismo (fuga à realidade);
(4) Alterações de humor;
(5) Tolerância;

tratado como uma adição (Griffiths, 2005, 2013). Em VillaRamadas defendemos esta
perspetiva científica.
Griffiths (2005) considera que os 6 componentes centrais de todas as adições são os
seguintes:
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(6) Ocultação do comportamento
aditivo.
(Kuss & Griffiths, 2011)

making life possible…

Estudos clínicos revelam que indivíduos com dependência da internet não só
experienciam estes sintomas comuns a outras adições (Beard and Wolf, 2001), como
apresentam frequentemente comorbilidade psiquiátrica, nomeadamente com a

Referências

perturbação de défice de atenção, perturbações de ansiedade, perturbações do sono e
traços obsessivo-compulsivos (Bernardi & Pallanti, 2009).
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