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1 – RESUMO 

As redes sociais são ferramentas de comunicação, divulgação e 

entretenimento mundiais. Com muitos membros e funcionalidades, o Facebook é a 

maior delas. A utilização irracional desta rede pode aumentar a possibilidade de 

isolamento social, uma condição facilitadora da depressão, principalmente na 

adolescência, uma fase marcada por necessidade de mudanças biopsicossociais. 

Na maioria dos casos, a depressão é um fenômeno multicausal cujo diagnóstico 

depende da história clínica. A partir de uma revisão bibliográfica, pretende-se 

localizar materiais que tratam da utilização do Facebook e sua relação com casos de 

depressão em adolescentes. 

2 - INTRODUÇÃO 

Na atualidade o Facebook se apresenta como um espaço informal, em que 

qualquer indivíduo pode se apresentar, comunicar e interagir (REIS, 2015, p.238). 

Hoje a rede conta com mais de 1 bilhão de membros ativos, sendo a maior rede 

social do mundo. O distúrbio depressivo maior é descrito como um conjunto de 

sintomas como tristeza, pessimismo e baixa autoestima. Segundo Campos (2014, p. 

410), na maioria dos casos, a depressão é um fenômeno multicausal cujo 

diagnóstico depende da história clínica.  

3 - OBJETIVOS 

Realizar uma revisão bibliográfica, para verificar a relação entre casos de 

depressão entre adolescentes e a utilização do Facebook. 

4 - METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica em sites acadêmicos (Bireme, Scielo, Base de dados 

LILACS e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD), 

relacionando artigos, teses e dissertações focados em tecnologia e redes sociais, 

ligados com a doença depressiva em sujeitos entre 12-18 anos de idade. Como itens 

de inclusão foram considerados, materiais na língua portuguesa entre os anos de 

2012 a 2017. Foram empregados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

utilizando como palavras chaves: “depressão”, “rede social”, “socialização”, 

“autoimagem” e “adolescente”, determinados a partir da base de dados da BIREME 

que apresenta o vocabulário adequado contido nos artigos indexados. 



5 - DESENVOLVIMENTO 

As redes sociais, hoje, constituem um avanço para a população mundial, e 

servem como ferramentas para comunicação, divulgação de assuntos importantes e 

entretenimento. De acordo com Assunção (2014, p, 543), o Facebook é usado por 

adolescentes para: se informar sobre a vida de outras pessoas, acessar jogos e 

conversas online além de obter informações sobre eventos. 

A adolescência representa um período de contínuas e profundas 

transformações, tanto no nível psíquico quanto no físico e social (BIAZUS, 2012, p. 

84), em que o indivíduo se vê pressionado a tomar decisões que podem decidir toda 

sua vida. Nem todos os adolescentes passam por conflitos, isso depende de sua 

história pregressa, relacionamentos familiares e de amizade. No entanto, estas 

mudanças são fatores desencadeadores de distúrbios.  

Segundo Melo (2017, p.14), vários são os riscos na fase da adolescência para 

desenvolvimento da depressão, dentre eles a vulnerabilidade social, morbidades, 

suporte social e familiar. Já Braga (2013, p. 6) salienta fatores de risco como a 

violência, drogas, alcoolismo e abandono para desenvolvimento de algum distúrbio 

mental. 

Com o grande número de membros e funcionalidades, a utilização das redes 

sociais em excesso e de maneira irracional pode acarretar problemas de convivência 

social, com destaque a depressão. Mesmo com fatores a seu favor o uso do 

Facebook, pode apresentar um lado ruim, quando seu uso for desregrado e 

excessivo. Conforme o modelo explicativo proposto por Lewinsohn (1974), por 

dificultarem a sociabilidade e aumentarem a probabilidade de isolamento social, os 

déficits em habilidades sociais constituiriam uma condição facilitadora da depressão. 

(CAMPOS, 2014, p.471). 

6 - RESULTADOS PRELIMINARES 

O Facebook é um fator agravante da condição psicológica já existente, 

causando sérios danos aos usuários se usado de forma indevida. De acordo com 

Campos (2014, p.476), os adolescentes que apresentam indicadores de depressão 

têm mais dificuldade de desenvolver-se social e psicologicamente. A exposição da 

sua vida privada no Facebook aliada às condições psicológica e mudanças, 

inerentes ao ciclo, pode agravar o problema, pois o indivíduo nestas condições 

encontra dificuldades para lidar com todas estas questões. A insegurança pode 



tomar conta da situação e parte dos sintomas depressivos começa a se desenvolver. 

Conforme reportou Resende (2013, p.146), 80% dos adolescentes não recebem 

qualquer tipo de tratamento para depressão, o que contribui para piora dos sintomas 

e o agravamento da condição mental do indivíduo. Para que os objetivos propostos 

aqui sejam alcançados adequadamente será necessária ampliação dos materiais 

consultados. 
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