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A dependência de internet foi pesquisada pela primeira vez em 1996, e 
os achados foram apresentados à Associação Psicológica Americana. O estudo 
examinou mais de 600 casos de usuários pesados de internet que apresenta-
vam sinais clínicos de dependência conforme medida por uma versão adap-
tada dos critérios do DSM ‑IV para o jogo de azar patológico (Young, 1996). 
Desde então, estudos subsequentes na última década examinaram vários as-
pectos do transtorno. Os primeiros estudos procuraram definir a dependência 
de internet e examinaram padrões de comportamento que diferenciavam o 
uso compulsivo de internet do uso normal. Estudos mais recentes exploraram 
a prevalência dessa dependência e investigaram os fatores etiológicos ou as 
causas associadas ao transtorno. Muitos deles examinaram o impacto da co-
municação via computador na maneira pela qual as pessoas se adaptam às 
características interativas de internet, e estudos iniciais dos Estados Unidos 
se disseminaram para o Reino Unido e países como Rússia, China e Taiwan. 
O problema se alastra a olhos vistos, mas pouco ainda se compreende sobre 
as razões pelas quais as pessoas se tornam dependentes de internet. Este ca-
pítulo apresenta os dados associados à prevalência do transtorno, conforme 
disponíveis em vários países, para dar uma ideia do escopo do problema. O 
capítulo também apresenta as estruturas teóricas que nos permitem entender 
os modelos etiológicos ou fatores causais associados ao crescimento da de-
pendência de internet. Da perspectiva acadêmica, o capítulo ajuda a identifi-
car futuras áreas de pesquisa conforme aumentam os estudos no campo. Da 
perspectiva de saúde mental, o capítulo ajudará os terapeutas a criar métodos 
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mais bem fundamentados empiricamente para avaliar e, possivelmente, tra-
tar clientes dependentes de internet.

PREvALÊNCIA EM DIFERENTES CuLTuRAS

As pesquisas iniciais investigaram a prevalência do uso adictivo de in-
ternet. Em um dos primeiros estudos, Greenfield (1999), em parceria com a 
ABCNews.com, fez um levantamento com uma grande amostra. A partir de 
17.000 respostas, o estudo calculou que 6% dos usuários de internet se en-
caixavam no perfil de dependência de internet. Apesar de o estudo se basear 
em dados de autorrelato, ele incluiu uma população seccional cruzada e foi 
considerado um dos maiores levantamentos psicológicos realizados exclusi-
vamente na internet. Outro estudo americano bem conhecido, realizado por 
uma equipe de pesquisadores do Stanford University Medical Center, desco-
briu que um em oito americanos apresentava um ou mais sinais de dependên-
cia de internet (Aboujaoude, Koran, Gamel, Large e Serpe, 2006).

Estudos em populações de universitários revelaram índices de preva-
lência levemente mais elevados que os encontrados na população geral de 
usuários de internet. Na Universidade do Texas, utilizando várias versões de 
critérios do DSM, Scherer (1997) descobriu que 13% dos alunos do cam-
pus examinados exibiam sinais de dependência de internet. Morahan -Martin 
e Schumacher (1999) descobriram que 14% dos alunos do Bryant College, 
Rhode Island, satisfaziam os critérios, e Yang (2001) estimou que 10% dos 
alunos satisfaziam os critérios na Universidade de Taiwan. As conclusões su-
gerem que os universitários tinham um acesso mais fácil à internet e esse 
acesso era mais estimulado, contribuindo para a prevalência mais elevada de 
uso adictivo nos campi.

Na Finlândia, um estudo investigou a prevalência da dependência em 
adolescentes de 12 a 18 anos. Os achados sugerem que 4,7% das meninas 
satisfaziam a definição de dependência de internet conforme avaliada pelo 
internet Addiction Diagnostic Questionnaire de Young (1998); entre os me-
ninos, 4,6% satisfaziam a definição. No final da década de 1990 também 
surgiram estudos relacionados à prevalência de tipos específicos de abuso 
de internet. As pesquisas mais prevalentes foram sobre atividades sexuais 
virtuais, e estimativas baseadas nos dados de levantamento mostraram que 
9% dos usuários apresentavam sinais de dependência relacionada a material 
virtual sexualmente explícito (Cooper, 2002).

Em 2001, Bai, Lin e Chen relataram os resultados de um levantamento 
para determinar a prevalência do transtorno entre os usuários que acessa-
ram uma clínica de saúde mental virtual em que 100 profissionais de saúde 
mental voluntários ofereciam, gratuitamente, respostas através da internet 
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para perguntas sobre problemas mentais. Durante o período do estudo, todos 
os visitantes da clínica virtual completaram o internet Addiction Diagnostic 
Questionnaire de Young, com oito perguntas. Dos 251 clientes, 38 ou 15% 
satisfizeram os critérios para o transtorno de dependência de internet. Esses 
clientes não diferiam significativamente dos outros em idade, gênero, ins-
trução, estado civil, profissão ou diagnóstico iminente. Entretanto, o índice 
de comorbidade por uso de substâncias era significativamente mais elevado 
entre os clientes que satisfaziam os critérios do transtorno de dependência de 
internet do que entre os que não satisfaziam.

Em 2003, Whang, Lee e Chang investigaram a prevalência do uso ex-
cessivo de internet na Coreia, utilizando uma versão modificada de Internet 
Addiction Scale de Young. Participaram do estudo 13.588 pessoas (7.878 ho-
mens, 5.710 mulheres), dentre 20 milhões de usuários de um site coreano 
importante. Na amostra, 3,5% foram diagnosticados como dependentes de 
internet (DIs), enquanto 18,4% foram classificados como possíveis depen-
dentes (PDs).

O I -Cube, um estudo realizado pela Internet & Mobile Association of 
India, incluindo 65.000 indivíduos em um levantamento doméstico em 26 
cidades da Índia, revela que cerca de 38% dos usuários de internet no país 
mostraram sinais de uso pesado (aproximadamente 8,2 horas por semana). 
Homens jovens, especialmente universitários, constituem a maior porção de 
usuários. Os indianos se conectam à internet para atividades variadas, in-
cluindo e ‑mails e mensagens instantâneas (98%), busca de emprego (51%), 
uso do banco (32%), pagamento de contas (18%), comércio de ações (15%) 
e busca matrimonial (15%).

Na Índia há um número limitado de estudos estimando a prevalência 
do problema. Kanwal Nalwa, Ph.D., e Archana Preet Anand, Ph.D., do depar-
tamento de Psicologia da Punjabi University, Índia, realizaram um estudo de 
investigação preliminar da extensão da dependência de internet em escolares 
de 16 a 18 anos (Nalwa e Anand, 2003). Eles identificaram dois grupos, de-
pendentes e não dependentes. Os dependentes atrasavam outras tarefas para 
passar o tempo conectados, perdiam horas de sono devido à permanência 
noturna em conexão e achavam que a vida seria um tédio sem a internet. Não 
surpreendentemente, os dependentes passavam mais tempo conectados e ti-
veram índices mais altos em medidas de solidão que os não dependentes.

Na Índia, há o entendimento de que o uso de internet pode ser um 
transtorno que ainda está em seus estágios iniciais. Desde 2007, certas ins-
tituições educacionais, como os Indian Institutes of Technology (IITs), um 
grupo importante de universidades de engenharia, tem restringido o uso de 
internet nos campi durante a noite, devido a relatos de suicídios ligados ao 
suposto comportamento antissocial promovido pelo uso excessivo de internet 
(Swaminath, 2008).
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Na China, segundo o mais recente Statistical Report on Internet Addic-
tions (Cui, Zhao, Wu e Xu, 2006) da China Youth Association for Internet 
Development, os adolescentes chineses dependentes de internet constituem 
cerca de 9,72% a 11,06% do número mundial total de internautas adolescen-
tes. Especificamente, dos 162 milhões de internautas chineses, esses usuários 
com menos de 24 anos constituem aproximadamente 63% do número total 
de usuários de internet, o que corresponde mais ou menos a 100 milhões. 
Desses 100 milhões de jovens internautas, de 9,72% a 11,06% são dependen-
tes graves, um total aproximado de 10 milhões de jovens.

As estatísticas de prevalência variam amplamente entre as culturas e 
sociedades. Em parte, isso acontece porque os pesquisadores estão utilizando 
vários instrumentos para definir a dependência de internet, o que dificulta a 
concordância entre os estudos. Além disso, a confusão aumenta com a ado-
ção de metodologias variadas, algumas empregando dados de levantamento 
virtual na World Wide Web em seccionais cruzadas de populações, e algumas 
tendo como alvo um campus ou universidade específicos. De modo geral, po-
demos dizer que parece que a prevalência da dependência de internet é mais 
baixa entre adolescentes, variando de 4,6% a 4,7%. Esse número aumenta 
na população geral de internautas, com intervalos de 6 a 15% da população 
geral apresentando os sinais de dependências, e chega a 13 a 18,4% entre os 
universitários, que parecem correr o maior risco. Esses números estimam o 
alcance do problema e sugerem que uma proporção significativa de usuários 
conectados à internet pode sofrer de um ou mais sinais de dependência de 
internet.

FAToRES ETIoLóGICoS

As dependências são definidas como a compulsão habitual a realizar 
certas atividades ou utilizar alguma substância, apesar das consequências de-
vastadoras sobre o bem -estar físico, social, espiritual, mental e financeiro do 
indivíduo. Em vez de lidar com os obstáculos da vida, administrar o estresse 
do cotidiano e/ou enfrentar traumas passados ou presentes, o dependente 
responde de forma desadaptativa, recorrendo a um mecanismo de pseudo-
manejo. Tipicamente, a dependência apresenta características psicológicas e 
físicas. A dependência física ocorre quando o corpo da pessoa se torna de-
pendente de certa substância e experiencia sintomas de abstinência quando 
o consumo é descontinuado, como acontece com drogas ou álcool. Embora 
a substância adictiva inicialmente induza prazer, seu consumo continuado é 
mais instigado pela necessidade de eliminar a ansiedade provocada por sua 
ausência, o que leva a pessoa ao comportamento compulsivo. A dependência 
psicológica se torna evidente quando a pessoa experiencia sintomas de absti-



dePendência de internet          23

nência como depressão, fissura, insônia e irritabilidade. Tanto a dependência 
comportamental quanto a dependência de substâncias geralmente originam 
dependência psicológica. A seguir, apresentamos vários modelos propostos 
para explicar a dependência de internet relacionada à dependência psicológi-
ca. Como uma dependência comportamental, o foco nos problemas psicológi-
cos que aumentam o consumo de internet facilita o entendimento clínico de 
por que as pessoas usam exageradamente.

Modelo cognitivo -comportamental

Caplan (2002) considerou as dependências tecnológicas como um sub-
grupo das dependências comportamentais; a dependência de internet apre-
sentava os componentes centrais de dependência (isto é, saliência, modifica-
ção do humor, tolerância, abstinência, conflito e recaída). Dessa perspectiva, 
os dependentes de internet apresentavam saliência da atividade, experien-
ciando frequentemente fissura (desejo incontrolável de usar) e preocupação 
com a internet quando desconectados. Ele também sugeriu que usar a inter-
net é como uma maneira de se escapar de sentimentos perturbadores, desen-
volvendo uma tolerância à internet para chegar à satisfação, experienciando 
abstinência quando se reduz o uso, passando assim a ter mais conflitos com as 
pessoas por causa dessa atividade e voltando a recair, ou seja, todos sinais de 
dependência. Esse modelo tem sido aplicado a comportamentos como sexo, 
corrida, consumo de alimentos e jogos de azar (Peele, 1985; Vaillant, 1995) e 
é útil para examinar o uso patológico ou dependente de internet.

Davis (2001) introduziu uma teoria cognitivo -comportamental do uso 
patológico de internet (UPI) que explica a etiologia, desenvolvimento e con-
sequências associadas ao UPI. Davis caracteriza o UPI como algo que vai além 
de uma dependência comportamental: ele conceitualiza o uso patológico de 
internet como um padrão distinto de cognições e comportamentos relaciona-
dos à internet que resultam em consequências negativas para a vida. Ele pro-
põe duas formas distintas de UPI: específica e generalizada. O UPI específico 
envolve uso exagerado ou abuso de funções de conteúdo específico de inter-
net (por exemplo, jogos de azar, comércio de ações, pornografia). Além disso, 
Davis argumenta que esses transtornos comportamentais ligados a estímulos 
específicos provavelmente se manifestariam de alguma maneira alternativa 
se o indivíduo não tivesse possibilidade de acessar a internet. O UPI generali-
zado é conceitualizado como um uso exagerado multidimensional da própria 
internet, que resulta em consequências pessoais e profissionais negativas. Os 
sintomas de UPI generalizado incluem cognições e comportamentos desa-
daptativos relacionados ao uso de internet que não estão ligados a nenhum 
conteúdo específico. O UPI generalizado ocorre quando a pessoa passa a ter 
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problemas devido ao contexto exclusivo de comunicação virtual. Em outras 
palavras, a pessoa é levada à experiência de estar conectado por si e em si 
mesma, e demonstra preferência por comunicações interpessoais virtuais, em 
vez daquelas estabelecidas face a face.

Nesse contexto, os pesquisadores sugerem que o uso moderado e contro-
lado de internet é a forma mais adequada de tratar o transtorno (Greenfield, 
2001; Orzack, 1999). Especificamente, a terapia cognitivo -comportamental 
(TCC) foi sugerida como o modo preferido de tratamento para o uso com-
pulsivo de internet (Young, 2007). A TCC é um tratamento muito conhecido, 
baseado na premissa de que os pensamentos determinam os sentimentos. Em 
um estudo com 114 pacientes, a TCC foi usada para ensiná -los a monitorar 
seus pensamentos e identificar aqueles que desencadeavam sentimentos e 
ações dependentes, ao mesmo tempo em que eles aprendiam novas habilida-
des de manejo e maneiras de evitar uma recaída. A TCC requereu três meses 
de tratamento, ou aproximadamente 12 sessões semanais de uma hora. O 
primeiro estágio da terapia é comportamental, visando àqueles comporta-
mentos e situações específicos em que o transtorno do controle dos impulsos 
provoca a maior dificuldade. Conforme a terapia progride, o foco passa para 
as suposições e distorções cognitivas desenvolvidas e para os efeitos do com-
portamento compulsivo.

Especificamente, a pesquisa sugere que na recuperação devemos exa-
minar não só o comportamento relacionado ao computador como também 
os comportamentos não relacionados ao computador (Hall e Parsons, 2001). 
O comportamento relacionado ao computador tem a ver com o uso real de 
internet, e o objetivo principal é a pessoa se abster das aplicações problemá-
ticas, ao mesmo tempo em que mantém um uso controlado do computador 
por razões legítimas. Por exemplo, um advogado dependente de pornografia 
virtual precisaria aprender a se abster de sites exclusivos para adultos e a usar 
controladamente o computador para fazer pesquisas legais e trocar e ‑mails 
com os clientes. Com relação aos comportamentos não relacionados ao com-
putador, o cliente é auxiliado a fazer mudanças positivas e permanentes em 
seu estilo de vida excluindo a internet. São estimuladas atividades que não 
envolvem o computador, como passatempos fora da internet, reuniões sociais 
e atividades com a família. Assim como na dependência alimentar, em que a 
recuperação pode ser objetivamente mensurada pela ingestão calórica e per-
da de peso, os dependentes de internet podem medir o sucesso objetivamente 
pela abstenção de aplicações problemáticas online e o aumento de atividades 
offline significativas. Depois de estabelecida uma linha de base inicial de com-
paração, a terapia comportamental é empregada para a pessoa reaprender a 
usar a internet para atingir resultados específicos, tais como o uso moderado 
e, mais especificamente, a abstenção de aplicações virtuais problemáticas e 
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uso controlado, por razões legítimas. O manejo do comportamento, tanto do 
uso do computador quanto do comportamento adaptativo sem uso do com-
putador, concentra -se no comportamento virtual atual.

Da perspectiva cognitiva, a pessoa que pensa de modo adictivo se sente 
apreensiva, sem nenhum motivo lógico, ao antecipar desastres (Hall e Parsons, 
2001). Embora os dependentes não sejam as únicas pessoas que se preocu-
pam e antecipam acontecimentos negativos, eles tendem a fazer isso mais fre-
quentemente que as outras pessoas. Young (1998) sugeriu que esse tipo de 
pensamento catastrófico poderia contribuir para o uso compulsivo de internet, 
ao fornecer um mecanismo de escape psicológico para evitar problemas reais 
ou percebidos. Estudos subsequentes hipotetizaram que outras cognições mal 
adaptativas, como a supergeneralização ou catastrofização e as crenças cen-
trais negativas também contribuem para o uso compulsivo de internet (Caplan, 
2002; Caplan e High, 2007; Davis, 2001; LaRose, Mastro e Eastin, 2001). As 
pessoas que sofrem de pensamento negativo geralmente têm baixa autoestima 
e apresentam atitudes pessimistas. Elas podem ser aquelas mais atraídas para 
o potencial interativo anônimo de internet, na tentativa de superar essa ina-
dequação percebida. Os primeiros estudos sobre os resultados de tratamentos 
mostram que a TCC pode ser usada para tratar esses pensamentos negativos e 
ajudar a pessoa a superar seus sentimentos de baixa autoestima e valor (Young, 
2007). O modelo cognitivo ajuda a explicar por que os usuários de internet 
criam um hábito ou uso compulsivo e como os pensamentos negativos sobre si 
mesmo mantêm padrões de comportamento compulsivo.

Modelo neuropsicológico

Especialistas chineses têm prestado uma atenção cada vez maior ao pro-
blema da dependência de internet na sociedade chinesa. Em seu relatório de 
2005, a China Youth Association for Network Development (CYAND) apre-
sentou, pela primeira vez, um padrão para avaliar a dependência de internet 
incluindo um pré -requisito e três condições (CYAND, 2005). O pré -requisito é 
que a dependência de internet deve prejudicar gravemente o funcionamento 
social e a comunicação interpessoal do jovem. Um indivíduo seria classificado 
como dependente de internet ao satisfazer qualquer uma das três seguintes 
condições:

 1. sentir que é mais fácil se autorrealizar virtualmente que na vida real;
 2. experienciar disforia ou depressão sempre que o acesso à internet for 

interrompido ou deixar de funcionar;
 3. finalmente, tentar esconder dos membros da família o tempo real de 

uso.
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Ying, diretor do Instituto de Desenvolvimento Psicológico do CYAND, 
propõe um modelo neuropsicológico de encadeamento para explicar o com-
portamento virtual dependente (Tao, Ying, Yue e Hao, 2007) (ver Figura 1.1 
e Tabela 1.1).

Ao examinar o impulso primitivo associado à dependência, grande par-
te das pesquisas parte do comportamento cerebral associado à dependência 
química. A ativação farmacológica dos sistemas de recompensa do cérebro 
é grandemente responsável pela produção das potentes propriedades adic-
tivas das drogas. Os fatores de personalidade, sociais e genéticos também 
podem ser importantes, mas os efeitos da droga sobre o sistema nervoso cen-
tral (SNC) são os principais determinantes da dependência a ela. Fatores não 
farmacológicos provavelmente são importantes para influenciar o uso inicial 
da droga e determinar quão rapidamente a dependência se desenvolverá. 
No caso de algumas substâncias, fatores não farmacológicos podem interagir 
com a ação farmacológica da droga e provocar o uso compulsivo da substân-
cia. Nesses casos, o comportamento de dependência pode envolver o uso de 
substâncias que geralmente não são consideradas adictivas.

A dopamina é um dos neurotransmissores encontrados no sistema ner-
voso central. A dopamina recebeu uma atenção especial dos psicofarmacolo-
gistas devido ao seu aparente papel na regulação do humor e do afeto e por 

Figura 1.1
modelo neuropsicológico de encadeamento da dependência de internet.
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causa do seu papel nos processos de motivação e recompensa. Embora exis-
tam vários sistemas de dopamina no cérebro, o sistema mesolímbico de do-
pamina parece ser o mais importante nos processos motivacionais. Algumas 
drogas adictivas produzem seus potentes efeitos sobre o comportamento ao 
aumentar a atividade de dopamina mesolímbica (Di Chiara, 2000). A ligação 

TabEla 1.1
Explicação da cadeia neuropsicológica da dependência de internet

Conceito principal Explicação específica

impulso primitivo o instinto do indivíduo de buscar prazer e evitar a dor, que é 
representativo de vários motivos e impulsos de usar a internet.

experiência eufórica as atividades virtuais estimulam o sistema nervoso central do 
indivíduo, que se sente feliz e satisfeito. o sentimento impul
sionará a pessoa a usar continuamente a internet e prolongar 
a euforia. depois de estabelecida a dependência, a experi
ência eufórica logo se transforma em hábito e em estado de 
entorpecimento.

tolerância devido ao uso repetido de internet, o limiar sensorial do 
indivíduo diminui; a fim de atingir a mesma experiência de 
felicidade, o usuário precisa aumentar o tempo e o apego à 
internet. a tolerância de nível elevado é o trampolim para a 
dependência de internet e o resultado do reforço da expe
riência eufórica referente à internet.

reação de abstinência as síndromes física e psicológica acontecem quando o indiví
duo interrompe ou diminui o uso de internet, e incluem prin
cipalmente disforia, insônia, instabilidade emocional, irritabili
dade, e assim por diante.

enfrentamento passivo Quando o indivíduo se confronta com frustrações ou sofre 
efeitos prejudiciais do mundo exterior, surgem comporta
mentos passivos de acomodação ao ambiente, comportamen
tos que incluem imputação adversa de eventos, falsificação de 
cognições, supressão, escape e agressão.

efeito avalanche o efeito avalanche inclui experiências passivas que consistem 
em reação de tolerância e abstinência, e impulso combinado 
consistindo em estilos de enfrentamento passivos com base 
no impulso primitivo do indivíduo.
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neuroquímica com dependências comportamentais – como o jogo patológico 
ou a comida – ainda precisa ser confirmada, mas estudos iniciais sugerem que 
os processos neuroquímicos desempenham um papel em todas as dependên-
cias, quer de substâncias quer de comportamentos (Di Chiara, 2000).

O modelo proposto de circuito cerebral de recompensa na dependência 
envolve o aumento de dopamina quando certas áreas do cérebro são estimu-
ladas. O cérebro possui trajetórias especializadas que mediam a recompensa 
e a motivação. A estimulação elétrica direta do feixe medial do prosencéfa-
lo (MFB, medial forebrain bundle) produz efeitos intensamente gratificantes. 
Estimulantes psicomotores e opiáceos também podem ativar esse sistema 
de recompensa por sua ação farmacológica sobre o núcleo accumbens e área 
ventral tegmental, respectivamente. A ação ventral tegmental dos opiáceos 
provavelmente envolve um sistema endógeno de peptídeos opioides (ENK), 
mas a localização anatômica desse sistema ainda não foi identificada. Recom-
pensas naturais (como comida e sexo) e outras substâncias (como cafeína, 
álcool, nicotina) também podem ativar esse sistema cerebral de recompensa 
(Di Chiara, 2000).

Conforme descobrimos novas áreas de processos neuroquímicos no 
comportamento de dependência, é essencial que se compreendam seus efei-
tos físicos e psicológicos. Os pesquisadores há muito tempo associam a de-
pendência a mudanças em neurotransmissores no cérebro, e alguns teóricos 
argumentam que toda dependência, seja qual for seu tipo (sexo, comida, ál-
cool, internet), pode ser desencadeada por mudanças semelhantes no cére-
bro. Para entender isso, foram realizados novos estudos sobre tratamentos 
farmacológicos para a dependência de internet. Na Mount Sinai School of 
Medicine, Nova York, pesquisadores testaram o uso do antidepressivo esci-
talopram (Lexapro, da Forest Pharmaceuticals) em 19 sujeitos adultos com 
transtorno impulsivo -compulsivo de uso de internet, definido como incontro-
lável e consumidor de tempo, ou uso problemático de internet resultando em 
dificuldades sociais, ocupacionais ou financeiras (Dell’Osso et al., 2008). Os 
participantes do estudo tomaram escitalopram em uma fase de rótulo aberto 
por 10 semanas, e depois aqueles que responderam foram randomizados em 
duplo -cego de nove semanas, de placebo controlado, mantendo a medicação 
ou mudando para um placebo. Durante a fase de rótulo aberto, os sujeitos 
tiveram uma resposta muito saudável à medicação; na média, o número de 
horas passadas online caiu de 36 para 16. Embora esse estudo tenha sido um 
dos primeiros e sejam necessárias outras pesquisas com grupos maiores para 
investigar a eficácia da substância no tratamento da dependência de inter-
net, é importante identificar o impacto do tratamento medicamentoso nesse 
transtorno e de outros tratamentos farmacológicos associados nos transtor-
nos compulsivos.
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Teoria da compensação

O Instituto de Psicologia da Academia Chinesa de Ciências propôs uma 
“teoria da compensação” para explicar as causas da dependência de internet 
em jovens chineses. Especificamente, Tao (2005) argumenta que o “sistema 
de avaliação único” de excelência acadêmica levou muitos jovens a buscarem 
na internet uma “compensação espiritual”. Além disso, os jovens também pro-
curam nas atividades virtuais uma compensação para autoidentidade, autoes-
tima e rede social. Nos últimos 20 anos, os jovens chineses usaram a poesia, 
a guitarra e os esportes para expressar suas necessidades e sentimentos, ao 
passo que agora eles tendem a usar os jogos eletrônicos e outras ferramentas 
da web.

Pesquisas anteriores também examinaram o comportamento de adultos, 
assim como de crianças, usando a internet como um meio de compensar ou 
lidar com déficits de autoestima, identidade e relacionamentos. Utilizando a 
Loneliness Scale da UCLA (Russell, Peplau e Cutrona, 1980), um estudo mais 
antigo encontrou níveis mais elevados de solidão entre alunos que foram con-
siderados usuários patológicos ou dependentes de internet (Morahan -Martin 
e Schumacher, 2003). Em geral, os dependentes de internet têm dificuldade 
em formar relacionamentos íntimos com os outros e se escondem na anoni-
midade do ciberespaço para se conectar com pessoas de maneira não amea-
çadora. Virtualmente, o indivíduo pode criar uma rede social de novos rela-
cionamentos. Com visitas rotineiras a um determinado grupo (por exemplo, 
uma área específica de bate -papo, jogos online ou Facebook), ele estabelece 
um alto grau de familiaridade com outros membros do grupo, criando assim 
um sentimento de comunidade. Como qualquer comunidade, a cultura vir-
tual tem seu próprio conjunto de valores, padrões, linguagem, sinais e arte-
fatos. O usuário se adapta às normas correntes do grupo. Existindo apenas 
virtualmente, o grupo em geral desconsidera as convenções normais relativas 
à privacidade (por exemplo, postando mensagens pessoais em quadros de 
avisos ou salas de bate -papo públicas); o grupo existe em um tempo e espaço 
paralelos e se mantém vivo somente porque os usuários se conectam uns com 
os outros pelo computador.

Uma vez estabelecido o senso de pertencimento a um determinado gru-
po, os dependentes de internet dependem do intercâmbio pela conversação 
para obter companhia, conselhos, entendimentos e, inclusive, romance. A ca-
pacidade de criar uma comunidade virtual deixa para trás o mundo físico, e 
pessoas conhecidas, fixas e visuais como que deixam de existir, e os usuários 
anônimos criam um encontro de mentes que vivem em uma sociedade basea-
da puramente em textos. Pelo intercâmbio de mensagens pela internet, os 
usuários compensam o que lhes falta na vida real (Caplan e High, 2007). 
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Eles podem usar o bate -papo, mensagens instantâneas ou redes sociais para 
encontrar significado psicológico e conexão, formar vínculos íntimos e se sen-
tir emocionalmente próximos dos outros. A formação dessas arenas virtuais 
cria uma dinâmica de grupo de apoio social que atende a uma necessidade 
profunda e compelidora em pessoas cuja vida real é empobrecida e carente 
de intimidade em termos interpessoais. Algumas circunstâncias de vida, como 
ter de cuidar de alguém e ficar sempre em casa, ter alguma deficiência, ser 
aposentado ou dona de casa, podem limitar o acesso da pessoa aos outros. 
Nesses casos, é mais provável que o indivíduo use a internet como um meio 
alternativo de estabelecer os alicerces sociais que faltam em seu ambiente 
imediato. Em outros casos, quem se sente socialmente pouco hábil ou tem 
dificuldade em criar relacionamentos sadios na vida real descobre que conse-
gue se expressar mais livremente e encontra o companheirismo e a aceitação 
ausentes em sua vida.

No agora famoso Home Net Study, Krant e colaboradores (1997) tam-
bém descobriram que o isolamento social e a depressão estavam correlacio-
nados ao uso de internet. Os pesquisadores da Carnegie Mellon University 
realizaram um dos poucos estudos longitudinais sobre o impacto psicológico 
do uso de internet. Eles selecionaram aleatoriamente famílias sem nenhuma 
experiência de computador e lhes deram computadores e instruções sobre o 
uso de internet. Após um a dois anos, o uso aumentado de internet foi asso-
ciado à diminuição da comunicação familiar e à redução do círculo social lo-
cal. Os achados dos pesquisadores mostraram que mesmo num uso modesto 
de internet, os participantes experienciavam aumento na solidão e depressão. 
O aumento da solidão e a redução do apoio social eram particularmente pro-
nunciados para os jovens. Os pesquisadores descobriram que, quanto mais 
dependentes eram os usuários, mais provável que usassem a internet como 
fuga (Young e Rogers, 1997). Quando estressados pelo trabalho ou deprimi-
dos, os dependentes tendiam mais a acessar a internet e relatavam graus mais 
elevados de solidão, humor deprimido e compulsividade quando comparados 
aos outros grupos. A depressão foi ligada ao uso excessivo de internet de 
modo geral. Não foi demonstrado se a depressão causa a dependência ou se 
ser dependente causa depressão, mas os estudos demonstraram que as duas 
síndromes estavam fortemente correlacionadas, reforçando -se mutuamente.

Enquanto os pesquisadores continuam tentando compreender a dinâ-
mica associada à dependência de internet, é importante que os terapeutas 
compreendam como os usuários podem compensar o que falta em sua vida 
usando a internet. Isso pode se tornar extremamente reforçador para superar 
a baixa autoestima, falta de habilidade social, solidão e depressão. Quem 
sofre desses problemas pode estar mais vulnerável e correr um risco maior de 
desenvolver o transtorno. Com isso em mente, os modelos de tratamento pre-
cisam examinar outros fatores comórbidos com os quais o cliente talvez esteja 
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lidando. Isto é, o cliente está usando o Facebook para satisfazer necessidades 
sociais? Estabelece relacionamentos virtuais para fazer amigos devido à fobia 
social? Ele usa jogos online para se sentir poderoso quando sofre de baixa 
autoestima? Usa a internet para lidar com uma depressão clínica? Ajudar 
o cliente a compreender como usa a internet para compensar necessidades 
sociais ou psicológicas pode ser uma forma muito útil ou ainda um primeiro 
passo para a recuperação.

Fatores situacionais

Os fatores situacionais desempenham um papel no desenvolvimento da 
dependência de internet. Os indivíduos que se sentem oprimidos, enfrentam 
problemas pessoais ou passam por mudanças de vida como um divórcio re-
cente, recolocação profissional ou morte de alguém querido podem se absor-
ver num mundo virtual cheio de fantasia e fascínio (Young, 2007). A internet 
pode se tornar uma fuga psicológica que distrai o usuário de um problema ou 
situação difícil da vida real. Por exemplo, alguém que está passando por um 
divórcio doloroso pode recorrer a amigos virtuais para lidar com a situação. 
Para alguém que mudou de cargo ou de empresa, recomeçar pode ser solitário. 
Como um meio de lidar com a solidão sentida no novo ambiente, o usuário pode 
recorrer à internet para preencher o vazio dessas noites solitárias. O usuário tam-
bém pode ter uma história de dependência de álcool ou drogas, e considerar a 
internet uma alternativa fisicamente segura para a sua tendência adictiva. Ele 
acredita que ser dependente de internet é medicamente mais seguro que ser 
dependente de drogas ou álcool – sem perceber que continua se comportando 
compulsivamente para evitar as dificuldades subjacentes à dependência.

Os usuários que sofrem de múltiplas dependências são os que correm 
maior risco de dependência de internet. Pessoas com personalidades adicti-
vas tendem mais a usar álcool, cigarros, drogas, comida ou sexo como uma 
maneira de lidar com problemas. Elas aprenderam a lidar com dificuldades 
situacionais por meio do comportamento dependente, e a internet lhes pa-
rece uma distração conveniente, legal e fisicamente segura, desses mesmos 
problemas da vida real. Nos casos em que o sujeito também é dependente do 
sexo ou de jogos de azar, a internet passa a ser uma nova maneira de se de-
dicar a esses comportamentos. Os compulsivos sexuais descobrem uma nova 
fonte de gratificação sexual na pornografia e no sexo virtual anônimo. A in-
ternet lhes permite manter o comportamento sexual sem a necessidade física 
de visitar clubes noturnos ou mesmo prostitutas, fornecendo um modo novo 
e socialmente aceitável de lidar com a questão. Pessoas com uma história de 
dependência de jogos de azar podem visitar cassinos virtuais e sites de pôquer 
para jogar.
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Na China há um fator cultural que não está presente nos estudos dos 
Estados Unidos. Algumas pessoas argumentam que o sistema educacional 
chinês constitui o fator situacional mais importante para os comportamentos 
de dependência dos adolescentes (Tao, 2005; Tao et al., 2007). O Dr. Ran 
Tao, diretor do Center for Youth and Adolescent Development do General 
Military Hospital de Pequim, explica que todos os pais chineses esperam que 
seus filhos tenham um futuro brilhante; já que passar no vestibular constitui 
um “índice valioso” de sucesso pessoal, isso contribui significativamente para 
a pressão de aprender e o aumento do estresse escolar, à custa da busca de 
divertimento fora da escola (Lin e Yan, 2001; Lin, 2002).

Observamos que o estresse situacional, seja ele divórcio, luto, perda re-
cente do emprego ou luta pelo sucesso acadêmico, pode levar a pessoa a 
usar a internet com maior intensidade. Nem todos os indivíduos que usam 
a internet como uma fuga momentânea ou um meio de controlar o estresse 
situacional se tornam dependentes. Seu comportamento pode ser temporário 
e desaparecer com o tempo. Mas há casos em que o comportamento passa a 
ser persistente e constante, e as atividades virtuais se tornam exageradas. O 
comportamento, progressivamente, passa a girar em torno do uso de internet. 
A pessoa adapta seu comportamento e se concentra em aplicações que inicial-
mente eram necessárias para o trabalho, como um BlackBerry, ou recreativas, 
como uma sala de bate -papo ou jogo. Na medida em que o comportamento 
se intensifica e o uso de internet se torna crônico e arraigado, transforma -se 
numa obsessão compulsiva. Nesse estágio, a pessoa se torna incapaz de ma-
nejar sua vida, e o comportamento compulsivo passa a prejudicar os relacio-
namentos e/ou a atividade profissional.

A pessoa está vulnerável à dependência quando se sente insatisfeita com 
sua vida, não tem relacionamentos íntimos ou sólidos com os outros, não tem 
autoconfiança nem interesses envolventes, ou não tem mais esperança (Peele, 
1985, p. 42). De maneira semelhante, os indivíduos que estão insatisfeitos ou 
sofrendo em alguma área específica ou em várias áreas da vida apresentam 
maior probabilidade de se tornarem dependentes de internet por não conhe-
cerem outra maneira de lidar com isso (Young, 1998). Por exemplo, em vez 
de fazer escolhas positivas que trarão benefícios, os alcoolistas costumam be-
ber, o que amortece a dor, evita o problema e mantém o status quo. Todavia, 
quando ficam sóbrios, percebem que suas dificuldades não mudaram. Nada 
foi alterado pela bebida, mas parece mais fácil beber do que lidar com os 
problemas de frente. De forma semelhante, o usuário dependente acessa a 
internet para amortecer a dor, evitar o problema real e manter as coisas como 
estão. Mas quando se desconectam eles percebem que nada mudou. Essa 
substituição de necessidades não atendidas em geral permite ao dependente 
escapar temporariamente do problema – mas não é assim que se resolvem os 
problemas. Portanto, é importante que o terapeuta avalie a situação atual do 
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cliente para determinar se ele não está usando a internet como um cobertor 
de segurança, para evitar uma situação de infelicidade, tal como uma insatis-
fação conjugal ou profissional, doença médica, desemprego ou instabilidade 
acadêmica.

IMPLICAÇõES

Na década passada houve muitas publicações referentes à dependência 
e uso compulsivo de internet. Embora de natureza preliminar, essas pesquisas 
sugerem que o uso dependente de internet criou um problema psicológico e 
social significativo. De todas as maneiras de avaliar a dependência de inter-
net, os critérios baseados no DSM parecem ser a maneira mais aceita de de-
finir o transtorno. Recentemente, a American Psychiatric Association decidiu 
incluir a dependência de internet no apêndice do DSM ‑V (Block, 2008).

Da perspectiva da saúde mental, os usuários de internet que se torna-
ram dependentes acham que o campo tem reagido muito lentamente, pois o 
número de centros de recuperação que oferecem atendimento para esse vício 
ainda é reduzido. Para que haja programas de recuperação efetivos, precisa-
mos que as pesquisas esclareçam as motivações subjacentes à dependência de 
internet. Temos de entender como doenças psiquiátricas, como a depressão 
ou o transtorno obsessivo -compulsivo, influenciam o desenvolvimento do uso 
compulsivo de internet. Estudos longitudinais podem revelar como traços de 
personalidade, dinâmica familiar ou habilidades interpessoais influenciam a 
maneira de usar a internet. Por último, são necessários mais estudos de resul-
tados, para determinar a eficácia de abordagens terapêuticas especializadas 
no tratamento dessa dependência e comparar esses resultados com modalida-
des tradicionais de recuperação. Da perspectiva técnica, estão surgindo novos 
softwares destinados a evitar o uso inadequado e excessivo de internet; por 
exemplo, softwares como o WebSense, para monitoramento em empresas, ou 
o Spy Monkey, de uso pessoal, para controlar o tempo online.

Ainda não foram documentados estudos examinando especificamente 
o tratamento com programas de 12 passos. O campo é ainda muito recente 
para haver dados relevantes sobre a possível efetividade de grupos de apoio 
como parte do protocolo de tratamento da dependência de internet. Foi discu-
tido, na literatura, que as pesquisas sobre a dependência de internet tem sido 
problemáticas. Muitos estudos carecem da solidez empírica do planejamento 
experimental, baseando -se em dados de levantamento e informações de po-
pulações autosselecionadas. Algumas pesquisas também não usam adequada-
mente grupos de controle, e em alguns casos tiram conclusões baseadas em 
um número muito pequeno de estudos de caso e questionários. Apesar desses 
problemas metodológicos, estudos replicaram resultados em várias partes do 
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mundo e, a partir dos diversos pontos de vista apresentados no campo, já é 
possível perceber certas direções.
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