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INTRODUÇÃO
➤

População total estimada em 7 bilhões, sendo que 6,29 bilhões já
possuem acesso à tecnologia móvel.

➤

Efeitos observados juntos à "geração digital": nascidos entre 1990 e
2000 e que foram criados sob a constante exposição a algum tipo
de modalidade de mídia virtual.

➤

Utilização tecnológica e da internet ocorreu de maneira
desordenada a ponto de a linha divisória entre o uso recreacional e
o patológico ter se tornado cada vez mais indistinta.

EPIDEMIOLOGIA E ETIOLOGIA
➤

Pode ser encontrada em qualquer faixa etária, nível educacional e
estrato socioeconômico.

➤

Tempo de uso aferido na população brasileira a partir de conexões
domésticas: primeiro lugar no mundo*

➤

Estatísticas de prevalência variam amplamente entre as culturas.

➤

Diversos instrumentos para avaliar a dependência de internet, o que
dificulta a concordância entre os estudos.

*Rev Bras Psiquiatr. 2008;30(2):156-67

PREVALÊNCIA
➤

-Prevalência é mais baixa entre
adolescentes, variando de 4,6 a
4,7%.

➤

-População geral de internautas:
6 a 15%

➤

-Universitários (população de
maior risco): 13 a 18,4%

*Young K, Yue XD, Ying L. Prevalence estimates and etiologic models of internet
addiction. In: Young, Abreu CN. Internet Addiction: a handbook and guide to
evaluation and treatment. New York: John Wiley; 2011. p.3-17

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS
➤

Adolescentes: baixa autoestima, intolerância à frustração,
introversão, baixa estabilidade emocional, solidão, uso da internet
para regular o humor e baixa satisfação com a vida.

➤

Adultos: impulsividade, estilo de apego inseguro, baixo
autoconceito, escapismo, solidão e evitação de emoções negativas.

➤

Familiares: pouca comunicação parental, baixa orientação dos pais
sobre os riscos do uso, falta de regras sobre o tempo de uso, falta
de apoio social e familiar.

USO PATOLÓGICO DA INTERNET
➤

Uso patológico específico:
•

➤

uso exagerado e o abuso das funções específicas da internet
(acesso a sites eróticos, jogos, instagram, facebook, etc)

Uso patológico generalizado:
•

tempo gasto “surfando" na internet sem foco definido em salas
de bate-papo e outros ambientes.

*Davis RA. A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior. 2001;17(2):187-95

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS
➤

Década de 1990: Ivan K. Goldberg, psiquiatra americano, primeira a
apontar o novo problema

➤

Cunhou o termo: Internet Addiction Disorder

➤

Young, 1998: inicialmente se baseou nos critérios diagnósticos do
uso de substâncias. Posteriormente refinou sua proposta, utilizando
8 dos 10 critérios do DSM-IV para Jogo Patológico

*Wallis D. The New Yorker: The Talk of the Town, “Just Click No”. Jan 13, p.28; 1997
**Young KS. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychol Behav. 1998;1(3):237 -44

CRITÉRIOS PROPOSTOS POR YOUNG
1.Preocupação excessiva com a internet
2.Necessidade de aumentar o tempo conectado (online) para ter a mesma
satisfação
3.Exibir esforços repetidos para diminuir o tempo de uso da internet
4.Apresentar irritabilidade e/ou depressão
5.Quando o uso da internet é restringido, apresentar labilidade emocional
(internet vivida como forma de regulação emocional)
6.Permanecer mais tempo conectado (online) do que o programado
7.Ter o trabalho e as relações familiares e sociais em risco pelo uso excessivo
8.Mentir aos outros a respeito da quantidade de horas conectadas

CRITÉRIOS: USO PROBLEMÁTICO DA INTERNET
➤

Shapira: alguns itens da proposta anterior não apresentavam boa precisão diagnóstica,
sendo eliminados.

➤

Nova terminologia: Uso Problemático da Internet.

1. Preocupação mal-adaptativa com o uso da internet, conforme indicado por, pelo menos
um dos critérios abaixo:
•

Preocupações com o uso da internet descritos como incontroláveis ou irresistíveis

•

Uso da internet é marcado por períodos maiores do que os planejados

2. O uso da internet ou a preocupação com o uso, causando prejuízos ou danos significativos
nos aspectos sociais, ocupacionais ou outras áreas importantes do funcionamento
3. O uso excessivo da internet não ocorre exclusivamente nos períodos de hipomania ou
mania e não é mais bem explicado por outro transtorno do eixo I

Shapira NA, et al. Problematic internet uso: proposed classification and diagnostic criteria. Depression and Anxiety. 2003; 1 7(4):207-16

FATORES DE RISCO - COMORBIDADES

FATORES DE RISCO - COMORBIDADES
➤

Associação entre dependência de internet e depressão, sintomas de
TDAH, fobia social e hostilidade

➤

1890 alunos adolescentes (1064h / 826m)

➤

338 (17,9%) participantes: preencheram critérios para dependência

➤

71,6% homens X 28,4% mulheres

➤

40%: >20 horas semanais de uso

➤

42%: jogos online / 30,3%: chats / 5,3%: downloads / 2,1%: e-mail /
0,9%: sites adultos

J.-Y. Yen et al. / Journal of Adolescent Health 41 (2007) 93–98

FATORES DE RISCO - COMORBIDADES

J.-Y. Yen et al. / Journal of Adolescent Health 41 (2007) 93–98

➤

Metanálise que inclui 8 estudos, com 1641 pacientes dependentes
de internet

➤

Associação entre dependência e comorbidades psiquiátricas

➤

Depressão: 26,3% / Ansiedade: 21,7% / TDAH: 21,7% / Abuso de
álcool: 13,3%

TRATAMENTOS
➤

Farmacoterapia: Carecem de maior comprovação empírica e
experimental

➤

Tratamento de transtornos comórbidos

➤

Modulação de comportamentos impulsivos: Topiramato? ISRS?

➤

Psicoterapia: TCC? (bons resultados com transtornos do impulso)
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