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1. RESUMO 

Estudos apontam que um entre oito americanos apresentam um ou mais 

sinais de dependência de internet e o índice de prevalência varia de estudo para 

estudo, contudo, estima-se que 4,6% a 4,7% da população geral tenham um ou mais 

sintoma de dependência de internet, no caso de universitários, este índice pode 

chegar de 13% a 18,4% (YOUNG, YUE e LIYING, 2013).A dependência de internet 

acarreta prejuízos nas esferas biopsicossocial (ABREU et al., 2008), partindo dessa 

premissa, surge-se então a necessidade correlacionar o uso da internet com a 

qualidade de vida dos usuários. Objetivou-se correlacionar o índice de dependência 

de internet e qualidade de vida de estudantes universitários, utilizando-se para este 

fim, questionário sociodemográfico, WHOQOL-bref e a versão traduzida por Conti et 

al (2012) do Internet Addiction Test (IAT) (YOUNG, 1998). A coleta de dados ocorreu 

por meio de formulários online disponibilizados na plataforma Google Driver em um 

período de 43 dias, no qual se obteve 274 respostas. A partir dos dados coletados 

observou-se a existência de correlação negativa entre os índices de qualidade de 

vida e dependência de internet, entre a quantidade de horas de utilização e o nível 

de dependência e entre qualidade de vida e quantidade de horas de utilização. 

Conclui-se que o uso excessivo de internet afeta diretamente a qualidade de vida 

dos usuários. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo o último levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE) 57,80% das residências no Brasil possuem acesso à 

internet, em algumas regiões este índice é ainda maior; Sudeste (66,00%), Sul 

(61,30%) e Centro Oeste com 60,90% (IBGE, 2015). 

Com o advento dessa nova tecnologia que marca o século passado e se 

prolifera no século XXI, muitos comportamentos humanos começam a surgir e outros 

foram sendo adaptados, surgindo-se assim o vício na utilização da internet (FORTIM 

e ARAÚJO, 2013). 

Segundo Pirocca (2012, p. 25) o vício em internet “caracteriza-se por ser uma 

dependência psicológica. A dependência psicológica se torna evidente quando o 

viciado experimenta sintomas de abstinência, tais como a depressão, desejos, 

insônia e irritabilidade”. 



A pesquisadora americana Kimberly Young é uma das mais citadas sobre 

essa temática e seus trabalhos iniciais datam de 1996. Batista (2011) aponta que em 

1998 Young cria um instrumento para avaliar a dependência de internet, o qual foi 

intitulado de Internet Addiction Test (IAT) ou Teste de Dependência de Internet. A 

estruturação do instrumento possibilitou não apenas a classificação de dependente e 

não dependente, mas a classificação por níveis de dependência (nenhuma, leve, 

moderado e grave). 

Os autores Young, Yue e Liying (2013) relatam que em 1999 ocorreu o 

primeiro estudo de investigação da prevalência da dependência em usuários da 

internet. O estudo foi liderado por Greenfield o qual analisou uma amostra de 17.000 

respostas e obteve 6% de prevalência da dependência, em 2006, outro estudo foi 

realizado pela Stanford University Medical Center o qual constatou que um entre oito 

americanos apresenta um ou mais sinais de dependência de internet. O percentual 

de prevalência varia de um estudo para outro em virtude da utilização de diversos 

instrumentos e metodologias distintas, não existe uma padronização para 

investigação. Contudo, pode-se dizer que a prevalência da dependência de internet 

seja mais baixa em adolescentes, variando de 4,6% a 4,7%, na população geral 

entre 6% e 15%, em universitários entre 13% e 18,4%. 

Pesquisas apontam que as redes sociais virtuais têm sido os recursos mais 

utilizados pelos usuários da internet. Rial et al (2014) em um estudo sobre o uso 

problemático da internet em adolescentes espanhóis constatou em uma amostra de 

2339 estudantes, 85% fazem uso da internet para acesso as redes sociais. Puerta-

Cortes & Carbonell (2013) em um estudo com 595 estudantes universitários 

colombianos constatou em uma escala de Não Uso a Uso sempre, 84% fazem uso 

contínuo das redes sociais. 

O fator social é uma das variáveis que podem levar o indivíduo ao vício, tendo 

em vista que possibilita uma relação social controlada, diminui a necessidade do 

contato real e camufla a inteligência socioemocional. Ao mesmo tempo em que a 

internet nos possibilita estar conectados, nos isola socialmente. (YOUNG, YUE E 

LIYING, 2013). 

A partir dos dados apresentados, hipotetiza-se que exista correlação negativa  

entre dependência de internet e qualidade de vida, ou seja, quanto maior o índice de 

dependência de internet, menor será o índice de qualidade de vida do indivíduo. 

 



3. OBJETIVOS 

Objetivou-se correlacionar o índice de dependência de internet e qualidade de 

vida de estudantes universitários. Especificamente pretende-se: a) Identificar o 

índice de dependência de internet (IAT) em estudantes universitários; b) Identificar o 

nível de qualidade de vida (QV) de estudantes universitários usuários de internet; c) 

Verificar a existência de correlação entre IAT e QV; e d) Verificar a diferença entre 

autoavaliação do nível de dependência de internet e o IAT. 

 

4. METODOLOGIA 

Este estudo a partir de seus objetivos caracteriza-se pelo seu cunho 

explicativo, que segundo Gil (2002, p.41) “visa proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. 

Em relação aos procedimentos técnicos, define-se como levantamento, 

caracterizado pela “Interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer (...), em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões 

correspondentes aos dados coletados” (GIL 2012, p.50). 

 Quanto à coleta de dados, utilizar-se o recurso “Formulário Online” da 

plataforma virtual “Google”. Este método de coleta de dados é caracterizado como 

netnografia, o qual busca “estudar essas comunidades culturais sem uma 

localização física fixa, por estarem alocadas no ciberespaço” (FERRO, 2015, p.05). 

Participaram da pesquisa 274 estudantes universitários, com idade igual ou 

superior a 18 anos e que fazem uso da internet com frequência mínima de uma hora 

diária. 

 Neste estudo utilizou-se um questionário sociodemográfico composto por 

questões mistas, a fim de obter informações gerais dos participantes e agrupá-los 

em subgrupos. 

Para avaliação da qualidade de vida utilizou-se o teste World Health 

Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-bref), versão reduzida do 

WHO Quality of life questionnaire (WHO, 1996), aplicado no idioma português por 

Fleck (2000). 

 Para avaliação do nível de dependência de internet utilizou-se a versão 

traduzida por Conti et al (2012) do Internet Addiction Test (IAT) (YOUNG, 1998).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 



Após aprovação do Comitê de Ética (número do parecer 1.977.107) os 

formulários foram disponibilizados em plataforma online (Google Driver) no período 

de 43 dias, entre os meses de Março e Maio de 2017, onde os participantes, de 

forma voluntária, responderam os respectivos formulário e testes em caráter 

anônimo. Ao finalizar a pesquisa, os voluntários puderam realizar o download da 

cópia de seu TCLE. O presente estudo adota um nível de significância estatística de 

5%, e a correlação entre as medidas foi feita recorrendo a testes como Correlação 

de Spearman, Anova (WILCOXON) (Siegel, 1956). 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA AMOSTRA 

Ao que se refere ao gênero da amostra, 67,51% são feminino e 31,41% 

masculino. Quanto ao Estado de residência, São Paulo foi mencionado pela maioria 

dos alunos com 95,99%, seguindo de Minas Gerais com 1,09%, Rio Grande do Sul 

com 1,09%, Goiás com 0,73%, Espírito Santo, Paraná e Rio de Janeiro com 0,36% 

cada. 

 Referente a idade, a média foi de 24,17 anos, sendo que 68,25% estão na 

faixa de 18 a 24 anos, 20,44% na faixa entre 25 e 31 anos, 7,66% na faixa de 32 a 

38 anos, 2,55% na faixa de 40 a 46 anos e 1,09% na faixa de 47 a 53 anos.  

 Quanto ao nível de escolaridade, 90,88% estão cursando a graduação, 6,93% 

estão cursando Especialização / Pós Graduação e 2,19% estão cursando o 

mestrado. 

  

6.2 CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DE INTERNET 

Quanto ao tempo, em horas, destinados a utilização da internet, 1,82% utiliza 

por até 1 hora diária, 9,85% por até 2 horas diárias, 12,41% por até 3 horas diárias, 

15,33% por até 4 horas diárias e 60,58 utilizam por mais de 4 horas diárias. 

 Referente ao período do dia de maior utilização, 1,82% utiliza no período da 

manhã, 22,26% período da tarde, 32,85% no período da noite e 43,07% utilizam em 

todos os períodos. 

 Ao que se refere aos recursos utilizados para acesso a internet, 66,06% 

utilizam o celular/tablet para essa finalidade, 31,75% computador/notebook e 2,19% 

utilizam outros recursos não especificado. 



 Quanto ao local de maior utilização da internet, 79,93% declaram utilizar a 

internet na própria residência, 16,42% no ambiente de trabalho e 3,65% na 

universidade. 

 Referente a finalidade de utilização, 55,47% utilizam a internet para acesso as 

redes sociais, 19,71% para fins de trabalho, 13,14% para acesso a filmes e séries 

online, 8,03% para acesso ao e-mail e 3,65% para acesso a jogos online. 

Puerta-Cortes & Carbonell (2013) corrobora com os dados dessa pesquisa a 

partir de um estudo sobre o uso problemático de internet, o qual analisou uma 

amostra de 595 estudantes universitários colombianos. A respectiva amostra fora 

composta por 63% de mulheres e 37% por homens, com idade média de 19,73 

anos. 

No referido estudo, a média de horas diárias de utilização de internet foi de 

4,56 horas, sendo que 4,2% dedicavam-se mais de sete horas para o uso. Quanto 

ao período de maior utilização, 54% fazem uso no período noturno, 23,7% no 

período da tarde, 97% durante a madrugada, 5,7% durante a manhã e 9,7% durante 

todos os períodos. Em relação ao local de maior utilização, 61,3% utilizam na 

residência, 19,7% através do celular, 15% na universidade, 2,1% nas lanhouse’s e 

2% no trabalho. Quanto à finalidade de acesso, 84% da amostra utilizam para 

acesso as redes sociais. 

Quanto ao nível de dependência de internet a partir do IAT, 29,93% da 

amostra foi caracterizado com dependência Leve, 7,66% como Moderada, 0,36% 

como Grave e 62,04% como Normal. 

Dal Cin & Melo (2013) se propuseram a estudar a dependência de internet em 

estudantes e profissionais da área de TI em Belo Horizonte, sua amostra foi dividida 

em estudantes universitários (f=160) e profissionais (f=70). A partir dos escores 

obtidos através do IAT, os estudantes (f=160) foram classificados em 47% 

Dependentes Leves, 31% Usuários Normais, 16% Dependência Moderada e 7% em 

Dependentes Graves.  

Acredita-se que as diferenças encontradas entre os dados dessa pesquisa e 

dos autores Dal Cin & Melo (2013) são reflexos do delineamento da pesquisa, na 

qual o critério de inclusão de participação foi mais especifico quanto à população, 

restringindo-se aos universitários da área de TI, hipotetiza-se que este público faça 

uso da internet por longas horas diárias o que acarretaria na diferenciação de 

resultados. 



Em relação as médias pro facetas do Whoqol, na Faceta Físico, obteve-se a 

média de 14,54 com desvio padrão (DP) de 2,41, na Faceta Psicológico 13,53 com 

DP de 2,66, na Faceta Relações Sociais 13,74 com DP de 3,46, na Faceta Meio 

Ambiente 12,80 com DP de 2,44, na Faceta Auto Avaliação 14,34 com DP de 2,94 e 

no Total 13,66 com DP de 2,04. 

As autoras Silvia e Heleno (2012) se propuseram a avaliar a qualidade de 

vida e o bem-estar subjetivo de estudantes universitários e utilizaram para isso o 

WHOQOL-Bref e a Escala de Bem Estar Subjetivo. A amostra foi composta por 257 

estudantes de uma universidade federal do Grande ABC (São Paulo), sendo a 

maioria da amostra do gênero feminino (65%) a qual apresentou idade média de 

21,69 anos. A amostra ainda se caracterizou por 93,4% dos estudantes serem 

solteiros e 76,7% não trabalharem. Em uma escala de 4 a 20 pontos, a amostra 

obteve maior resultado na faceta Relações Sociais (15,23), seguido da faceta Físico 

(14,58), Psicológico (14,48) e Meio Ambiente com 12,87, sendo o Índice Geral de 

15,00. 

 Na tabela 1 são apresentadas as médias de Q.V. por categoria do IAT. A 

categoria Normal (F=170) obteve média 14,62 na faceta Físico, 13,74 na faceta 

Psicológico, 13,86 na faceta Relações Sociais, 12,42 na faceta Meio Ambiente, 

14,51 na faceta Autoavaliação e 13,64 como Índice Geral; a categoria Leve (F=82) 

obteve 14,30 na faceta Físico, 12,62 na faceta Psicológico, 13,60 na faceta 

Relações Sociais, 13,00 na faceta Meio Ambiente, 13,63 na faceta Autoavaliação e 

13,38 no Índice Geral; a categoria Moderada (F=21) obteve médica 12,42 na faceta 

Físico,  11,58 na faceta Psicológico, 11,79 na faceta Relações Sociais, 11,95 na 

faceta Meio Ambiente, 12,53 na faceta Autoavaliação e 12,06 no Índice Geral; a 

classificação Grave (F=01) obteve média 12,57 na faceta Físico, 15,33 na faceta 

Psicológico, 12,00 na faceta Relações Sociais, 15,00 na faceta Meio Ambiente, 

14,00 na faceta Autoavaliação e 14,00 no Índice Geral. 

Tabela 1 Media do índice de qualidade de vida versus nível de dependência internet da 
população estudada. BRASIL, 2017 
 

FACETAS WHOQOL 
BREF 

NÍVEL DE DEPENDÊNCIA DE INTERNET   

NORMAL 
(F=170) 

LEVE 
(F=82) 

MODERADA 
(F=21) 

GRAVE 
(F=01) 

TOTAL 
(F=274) 

  
     Físico 14,62 14,30 12,42 12,57 14,54 

Psicológico 13,74 12,62 11,58 15,33 13,53 



Relações Sociais 13,86 13,60 11,79 12,00 13,74 

Meio Ambiente 12,42 13,00 11,95 15,00 12,8 

Auto avaliação da Q.V. 14,51 13,63 12,53 14,00 14,34 

TOTAL 13,64 13,38 12,02 14,00 13,66 

            

 

A partir da análise bruta dos dados acima se observa que a diminuição do 

índice de qualidade de vida a partir da classificação do nível de dependência de 

internet não segue um padrão, toda via, a partir do teste estatístico Anova evidencia-

se que a correlação entre nível de dependência de internet e qualidade de vida foi 

negativa (p= 0.0001), ou seja, quanto maior o nível de dependência de internet 

menor será o índice geral de qualidade de vida.  

Na tabela 4 são apresentadas a diferença entre a auto avaliação de 

dependência de internet com o resultado do IAT. Na escala de auto avaliação, 05 

pessoas não se consideram viciadas e no IAT, possuem categorização de Normal; 

23 participantes se consideram pouco viciados, no IAT são categorizadas como 

Normal; 150 participantes de consideram Mediamente Viciados, no IAT 108 são 

caracterizados como Normal, 35 como Leve e 7 como Moderada; 96 participantes se 

consideram Muito Viciados, no IAT 34 participantes são considerados Normal, 47 

Leve, 14 Moderada e 1 Grave. 

 
Tabela 4. Escala de auto avaliação de dependência de internet versus nível de dependência de 
internet da  população estudada. BRASIL, 2017 
 

 

Constata-se que existe uma diferenciação entre a escala de autoavaliação e o 

nível de dependência de internet, essa diferenciação se dá nas facetas Mediamente 

Viciado e Muito Viciado (Escala de Autoavaliação). Identificou-se que 150 

universitários (57,74%) se autoavaliaram como Mediamente Viciados e ao analisar o 

resultado do IAT destes mesmos sujeitos, somente 7 universitários (2,55%) são 

ESCALA DE 
AUTOAVALIAÇÃO 

NÍVEL DE DEPENDÊNCIA 

NORMAL LEVE MODERADA GRAVE TOTAL 

Não viciado 5 0 0 0 5 

Pouco Viciado 23 0 0 0 23 

Mediamente Viciado 108 35 7 0 150 

Muito Viciado 34 47 14 1 96 

Total 170 82 21 1 274 



classificados com o nível de dependência moderada; 96 universitários (35,03%) se 

autoavaliaram como Muito Viciado e nos parâmetros do IAT somente 1 (0,36%) 

universitário é classificado com o nível de dependência grave. 

 Essa diferenciação pode ter sido propiciada pela desatualização do Teste de 

Dependência de Internet e ao avanço da internet móvel atrelado aos smartphones, 

que possibilita ao indivíduo permanecer conectados por diversas horas ininterruptas 

ou intermitentes, mas que permite ao usuário ter acesso em qualquer lugar e hora, 

além dessa facilidade, os mecanismos de notificações dos celulares reforçam o 

comportamento do indivíduo de verificar suas redes sociais constantemente, 

aumentando-se assim a quantidade de horas conectadas e criando-se um ciclo de 

dependência. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se identificar os níveis de dependência de internet da população estudada, 

observa-se que 62,04% foram classificados na categoria Normal e apenas 0,36% na 

categoria Grave, contudo, as categorias Leve e Moderada somam 37,59%, ou seja, 

a cada 100 usuários de internet de 30 a 40 apresentaram sinais de dependência. 

Ao que se refere a qualidade de vida, o índice geral da amostra estudada foi 

de 13,66 (escala de 4 a 20 pontos) o que em percentual seria 68,30%, dentre as 

facetas que compõem o índice geral, a faceta Físico foi a que obteve maior média 

(14,54) contra 12,80 do menor índice (Meio Ambiente).Tais resultados não 

demonstram divergências comparados com os resultados obtidos em pesquisas 

consultadas. 

Observou-se que a correlação entre as variáveis de dependência de internet e 

qualidade de vida deu-se de forma negativa, confirmando a hipótese inicial de que 

quanto maior o índice de dependência, menor será o índice de qualidade de vida.   

 Notou-se diferenças ao comparar a escala de autoavaliação com os índices 

de dependência de internet (IAT), diferenças essas que podem estar relacionadas à 

desatualização do teste e as novas opções de acesso a internet, principalmente aos 

celulares com acesso a internet móvel. 

Por fim, conclui-se que o uso abusivo da internet interfere significativamente 

na qualidade de vida dos universitários aqui estudados. Essa redução no índice de 

qualidade de vida propiciada pelo uso da internet e quantidade de horas conectado 

pode acarretar em sintomas físicos e psicológicos que vão desde fadiga muscular a 



uma dependência avançada da internet, na qual o indivíduo pode preferir o mundo 

virtual em detrimento do mundo real. 

Este estudo não se propôs a esgotar a reflexão sobre a dependência de 

internet e qualidade de vida, mas sim, fomentar o interesse pela temática. Sugere-se 

que a partir dos dados obtidos neste trabalho novos pesquisadores sintam-se 

atraídos pela temática e dê continuidade à pesquisa, sugere-se ainda que seja feita 

uma revisão do teste original de dependência de internet a fim de adequá-lo aos 

novos recursos possibilitados pela internet. 
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