SAÚDE EMOCION AL

DEPENDÊNCIA
DE JOGOS E

INTERNE T

SAÚDE EMOCION AL

DEIXAR DE FAZER OUTRAS
ATIVIDADES PARA FICAR NO
CELULAR, NO COMPUTADOR OU NO
JOGO, POR HORAS CONSECUTIVAS,
PODE CARACTERIZAR DEPENDÊNCIA.

o que é

sintomas

tratamento

Estar conectado é algo que faz
parte de nossas vidas: usamos
o celular e o computador para trabalhar,
estudar, comprar, entre muitas outras
atividades. No momento do entretenimento,
somam-se a esses gadgets os consoles, que
permitem acessar uma infinidade de jogos
eletrônicos. Para a maioria das pessoas,
essa utilização não vai trazer consequências
negativas. Porém, o uso irrestrito e

prolongado pode caracterizar
dependência, escondendo conflitos
internos que merecem atenção e
acompanhamento.
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Sinais de alerta
Deve-se suspeitar que uma pessoa é dependente
quando, ao longo de meses, ela:

•	Utiliza celular, computador, iPad ou similar, além

de jogos, por, no mínimo, seis horas diárias em
atividades não relacionadas ao estudo ou trabalho;

•	Tem dificuldade para controlar o tempo de uso,
mesmo sentindo-se desconfortável com a situação;

•

Aumento significativo do tempo de uso para ter
a mesma satisfação,

•	Sente-se irritada, deprimida ou ansiosa quando
não pode se conectar;

•

Entra em conflito com familiares por conta

•

Negligencia os estudos, o trabalho

•

Deixa de lado a

desse comportamento;
e os relacionamentos
sociais para interagir
apenas virtualmente;

higiene pessoal, o sono
e a alimentação para ter
mais tempo de conexão.
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Estratégias de prevenção e controle
COMO
TRATAR?

A D U LT O S

O mais
importante,
nesse cenário,
é avaliar
por que a
pessoa está
fazendo o uso
excessivo da
tecnologia
para obter
prazer e
relaxamento.
Em muitos
casos, jogos
e outros
passatempos
virtuais, como
o acesso a
redes sociais
diversas,
podem ser
“fugas” da
realidade
ou até ter
relação
com algum
transtorno,
como
ansiedade e
depressão.
Por isso
mesmo, a
psicoterapia
é a principal
forma de
tratamento.

• 	Monitorar o tempo gasto na internet e
estabelecer um limite diário de uso;

• 	Planejar a utilização, focando apenas nas
atividades programadas;

• 	Fechar os aplicativos de redes sociais, bloquear

sites improdutivos e desativar notificações para
evitar distrações;

• 	Desligar os dispositivos eletrônicos após o uso;
• 	Estabelecer um período diário off-line, que
pode ser aproveitado na companhia de amigos,
para praticar esportes e para dedicar-se a
atividades de lazer.

CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

• 	Limitar o tempo de uso diário de dispositivos
eletrônicos e de internet de acordo com a
faixa etária;

•	Supervisionar o conteúdo acessado, jogando
e assistindo junto;

• 	Estimular a prática de atividades ao ar livre e

de esportes, bem como brincadeiras off-line;

•	Permitir e incentivar os contatos presenciais
com outras crianças;

• 	Conversar sobre dificuldades que possam
estar passando;

•	Ser um modelo de uso saudável de internet.
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