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RESUMO 

 A crescente necessidade de contato virtual tem sido fonte de preocupação, 

principalmente pela dependência e isolamento social que alguns usuários 

apresentam. Esta revisão bibliográfica objetivou identificar as principais redes sociais 

e encontrar relação entre esses movimentos e possíveis patologias, bem como 

sofrimentos decorrentes de quadros disfuncionais. Justifica-se pela amplitude do 

contexto virtual, o caráter metamórfico e inovador da internet, principalmente no 

tocante aos aspectos psicológicos do ser humano. Como metodologia buscou-se as 

diferentes redes sociais, desde o surgimento a atualidade, apoiando-se no buscador 

Scielo.org para aquisição de embasamento teórico, numa ampla dialética entre 

patologia e mídias virtuais. A hipótese inicial, comprovada no percorrer científico, 

apresenta que as mídias ligadas à internet possuem campos específicos que podem 

trazer sofrimento e perdas aos indivíduos, num âmbito psicológico e com profundos 

efeitos patologizantes. Conclui-se ao final desta exploração a catalogação de 91 

redes sociais até a atualidade, que não são por si só fonte de sofrimentos e 

patologias, mas que possuem nichos bem específicos que podem ser concomitantes 

a comportamentos, intenções e propensões capazes de trazer sofrimento e perdas 

ao indivíduo. Também que temáticas como internet, adolescentes e redes sociais 

requerem atenção, estudos e pesquisas, pela constante metamorfose e pontos de 

conflito. 

 INTRODUÇÃO 

A internet é na atualidade elo invisível de ligação da população mundial, se 

embrenhando desde grandes metrópoles aos recônditos mais esquecidos de nosso 

planeta. Assim o presente trabalho almeja buscar uma relação entre a internet e o 

sofrimento humano, principalmente em seus aspectos psicológicos. 

No amplo universo da internet existe o campo específico das mídias sociais, 

que são tecnologias e práticas on-line usadas por empresas e pessoas para 

disseminar conteúdo, compartilhando e provocando ideias, opiniões, perspectivas e 

experiências. E também as redes sociais, que são sites com o principal objetivo de 

trocas de informações e experiências, sendo gente, interação e troca social 

(MADEIRA e GALLUCCI, 2009).  
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Em relação ás patologias, tem-se no trabalho de Bueno (1991), como sendo o 

estudo das doenças e modificações causadas no organismo humano. Em 

consonância com Tripicchio (2008), que complementa dizendo que é o estudo da 

doença, tendo como finalidade compreender a causa e aplicar o conhecimento ao 

tratamento dos pacientes.  

 Esta iniciativa de pesquisa justifica-se pela amplitude da internet, com 

ramificações e assuntos tão atuais que requerem foco, questionamento e um 

fomento à discussão, visto a popularização dos aparatos tecnológicos, bem como o 

acesso aos meios de comunicação em continua expansão, atualização e renovação. 

São tópicos enraizados no campo da psicologia, que demandam questionamentos, 

reflexões e uma busca quanto a seus efeitos como patologia. 

 OBJETIVO 

 Com este trabalho objetivou-se identificar as mídias sociais e redes sociais e 

encontrar correlação entre estes movimentos na rede mundial e os possíveis efeitos 

patologizantes que possam acarretar perdas e sofrimento aos indivíduos. Num 

caminhar metodológico e científico responder a questões como: Há efeitos 

patologizantes? A sociedade sofre de alguma forma com esse contato crescente 

com a internet e seus diferentes meios de disseminação? 

Apresenta-se como hipótese de pesquisa que as mídias ligadas à internet 

possuem campos específicos que podem propiciar sofrimento e perdas aos 

indivíduos, num âmbito psicológico e com profundos efeitos patologizantes. Assim 

espera-se encontrar doenças, números e índices que propiciem mensurar a 

amplitude destas patologias. 

METODOLOGIA 

Como metodologia de pesquisa, buscou-se informações sobre as mídias e 

redes sociais existentes, do surgimento a atualidade, identificando patologias e 

ações que impliquem em risco ou perda aos usuários. Num segundo momento a 

coleta via buscador Scielo.org, de artigos científicos para embasamento a esta 

temática, numa ampla dialética entre patologia e internet. 

DESENVOLVIMENTO 

http://www.redepsi.com.br/author/adalbertotripicchio/
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 Nesta última década percebeu-se uma transformação tecnológica que 

modificou o acesso à informação via internet, por meio da Web 2.0, uma plataforma 

que proporcionou um salto qualitativo, permitindo que o usuário deixasse de ser 

espectador de notícias, tornando-se um produtor (MARQUES; VIDIGAL, 2018).  

 Baseada nos infográficos de Boyd e Ellison (2007) e Infobase Interativa 

(2016), com contribuição do levantamento de Beling (2018) e da Enciclopédia Livre 

Wikipédia (2018), apresenta-se pela tabela 01 o levantamento das redes sociais.  

Asin Aveue Flickr Multiply Skyblog (Skyrock) 

Ask.fm Formspring MyChurch Skype 

ASmallWord Fotolog Myheritage Skyscrapercity 

Baddo Foursquare MySpace Snapchat 

Baidu Tieba Friendica Netlog Sonico 

Bebo Friendster Ning Stayfilm 

BlackPlanet Gaia On Line Odnoklassniki Telegram 

Blaving Go Pets Open BC Xing Tribe.net 

Blip.fm Google + Orkut Tumbrl 

Care2 Hello Palco principal Twitter 

Catster Hi5 Par perfeito Twitter 

Classmates Hyves Periscope V2V 

Colnect Imeem Piczo Viber 

Couchsurfing Instagram Pinterest VK 

Cyworld Last.FM Purevolume Wallop 

Dodgeball LINE QQ Waze 

Dogster Linkedin QZone Wechat 

Ello Live Journal Reddit Windows Live spaces 

Facebook (CN) Lunar Storm Ryze Xanga 

Facebook (everyone) MiGente Share The Music Yahoo!360 

Facebook (Harvard) Mirtesnet Sina Weibo YouTube 

Facebook (HSN) Mixi Six degrees.com YuBliss 

Filmow Moovia Skoob  

(BELING, 2018) (BOYD, D. M.; ELLISON, N. B., 2007)  
(INFOBASE INTERATIVA, 21016) (WIKIPEDIA, 2018) 

Tabela 01 – 91 redes sociais 
 

 De acordo com os trabalhos de Custódio (2017), Kinast (2018), confirmado 

por Beling (2018), as 10 maiores mídias sociais da atualidade são: Facebook, 

Youtube, Whats app, Instagram, Wechat, Tumbrl, QQ, Sina Weibo, Reddit, e Twitter.  

RESULTADOS 

Conforme a proposta metodológica, durante o processo de investigação das 

mídias e redes sociais, principalmente dos movimentos e fenômenos verificados 

nestes veículos, elegeu-se 16 palavras chaves que expressam o objetivo de estudo 

desta pesquisa. Assim efetuou-se uma busca na base de dados Scielo.org, 

https://www.oficinadanet.com.br/telegram
https://www.oficinadanet.com.br/tumbrl
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conforme tabela 02, sendo encontrados 1.209 artigos relacionados direta e 

indiretamente à internet, mídias sociais e redes sociais, num universo de 

patologização, objetivando assim um embasamento teórico que conduza aos 

propósitos desta investigação.  

   Busca Seleção pela leitura: 

 Assunto Scielo.Org Títulos Resumos Integral 

01 Adolescentes / internet 149 37 05 03 

02 Automutilação 25 04 01 01 

03 Cyberstalking 04 03 01 01 

04 Dependência da internet 74 06 04 01 

05 Grooming / 2015 a 2018  20 04 03 02 

06  Hikikomori 01 01 01 01 

07 Internet / 2018 117 05 02 01 

08 Isolamento social 327 13 04 01 

09 Mídia / patologia 88 00 00 00 

10 Modernidade líquida 23 03 02 01 

11 Redes sociais / internet 106 19 04 01 

12 Relações líquidas 01 01 00 00 

13 Sexting 09 09 04 01 

14 Síndr. do isolamento social 17 00 00 00 

15 Suicídio / 2016 a 2018 230 21 02 01 

16 Transtorno / internet 18 7 03 01 

 Total 1209 133 36 16 

  Artigos Selecionados 

Tabela 02 – assuntos buscados no Scielo.org 
 

Pela leitura dos títulos dos 1.209 artigos encontrados na busca, eliminou-se 

1.076 (88,99%), pois somente tangenciavam o assunto ou relacionavam-se com a 

internet num aspecto diverso ao objeto de estudo e pela leitura dos resumos, 

eliminou-se 97 (8,02%) dos artigos. Após a retirada de 06 (0,49%) trabalhos 

repetidos e numa ação aprofundada pela leitura integral das pesquisas eliminou-se 

14 (1,16%), assim conclui-se esta busca com 16 (1,32%) artigos selecionados e 

lidos, que trazem a partir deste ponto o embasamento teórico e o auxílio à reflexão e 

conclusão deste trabalho. 

 A aceleração e ilimitação contemporânea foi o assunto tratado por Haroche 

(2015) em revisão bibliográfica. Numa referência a Anders (1999) traz que nossa 

sociedade ao se subtrair tanto da representação quanto da percepção, torna-se 

cada vez mais obscura, e assim a aceleração nos mergulha numa continuidade, que 

provoca formas instáveis de fragmentação e divisão psíquica limitada ao eu, 

tornando-nos imprecisos, indefinidos, descomprometidos e narcísicos. 
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 O trabalho de Palmero, Rodriguez e Torres (2016), relacionado à 

dependência da internet, objetivou analisar como 874 adolescentes utilizavam a 

internet e o telefone celular. Apresentando que a internet é utilizada por 100% 

destes adolescentes, em média há mais de 04 anos, em período de 03 a 05 horas 

diário, tendo as mulheres maiores índices em comparação aos homens.  

O tempo dedicado ao uso da internet e seus efeitos foi objeto de estudos de 

Puentes e Parra (2014), com 96 adolescentes Colombianos de 11 a 15 anos. 

Conclui-se que a relação entre tempo de uso de internet e seu índice está 

diretamente relacionada à conduta agressiva.  

 A relação entre dependência da internet (DI) e o transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH) foi estudado por Schmidek et al. (2018), por meio 

de revisão bibliográfica. Dos 12 artigos estudados 11 trouxeram relação entre DI e 

os sintomas de TDAH, mostrando associações e também que há várias 

comorbidades. Em referência a Ko et al. (2009) que o TDAH pode ser um preditor do 

DI, pois a recompensa imediata fornecida pela internet, principalmente em jogos 

pode reduzir a sensação de tédio. 

A dependência de jogos eletrônicos foi objeto de estudo de revisão 

bibliográfica de Lemos e Santana (2012). Apresentam nos trabalhos de Liu T (2007) 

e Morrison (2010) que há possibilidade de usuários depressivos utilizarem a 

tecnologia como forma de alívio aos sintomas, tendo maiores chances de 

dependência. Mas que para Suzuki et al. (2009) jogos eletrônicos e internet em 

excesso apresentam semelhanças com características de dependência química.  

 Oliveira et al. (2017) conduziram um estudo visando caracterizar aspectos 

gerais do uso de internet e jogos eletrônicos, concluindo que metade dos 

entrevistados usa a internet diariamente, em média 07 horas, sendo que 33,3% só 

paralisa o uso quando interrompido, 28% afirmam conversar com desconhecidos e 

94,7% declara a internet como viciante.  

 Pereira e Botti (2017) estudaram por meio de revisão bibliográfica a 

comunicação sobre suicídio nas redes sociais. Em referência a Horne e Wiggins 

(2009) dizem que os fóruns de suporte na internet possibilitam discussões 

relacionadas ao suicídio e ainda Aderet (2009) que apresenta a internet como 
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estratégia de prevenção ao suicídio. Numa citação a Alao (2006) sobre informações 

pró-suicidas e ainda com Niezen (2013) que há sites que colocam o suicídio como 

boa moral e até dever do indivíduo. 

O comportamento autolesivo deliberado foi objeto de estudo de Silva e Botti 

(2017), pela revisão integrativa de literatura. Conceitua-se como predominante na 

adolescência, deliberado, com intensão de prejudicar-se, sendo fator de risco com e 

sem intensões suicidas. Numa referência a Hawton et. al (2002) apresenta que 

13,2% dos adolescentes relatam automutilação na história de vida. Finaliza trazendo 

Stallard et al. (2013), num estudo com 2547 adolescentes, sendo que um em cada 

cinco deles apresentou pensamentos autolesivos e um em cada dez executou pelo 

menos um ato automutilador no decorrer de seis meses. 

 Sobre a brincadeira do desmaio ou jogo de asfixia, Guilheri, Andronikof, 

e Yazigi (2017) numa revisão bibliográfica reportam tratar-se de comportamentos de 

risco autoinfligidos, individual ou coletivo, de caráter competitivo, mas sem intenção 

de morrer.  

 No trabalho de Buelga e Pons (2012), foi analisada a presença de 

cyberbullying. Utilizou-se amostra de 1390 adolescentes de ambos os sexos, de 12 

a 17 anos, verificou-se que 31,4% (436) praticaram o cyberbullying no último ano, 

que há mais agressores do sexo masculino, que também se destacam nos aspectos 

de intensidade, frequência e duração.  

 Cyberstalkers é o objeto de estudo de Pereira e Matos (2015), realizado por 

revisão bibliográfica. Citando Burmester et al. (2005), explica que o termo designa 

intrusão, assédio persistente e perseguição, perpetrado através de tecnologias de 

informação e comunicação. Traz em Ferreira et al. (2011) que jovens de 10 aos 18 

anos apresentaram o cyberstalking como terceiro maior risco online relatado.  

 Hikikomori é objeto do estudo de Real e Algar (2018), por meio de revisão 

bibliográfica. Em citação a Garcia et al. (2007) apresenta tratar-se de um transtorno 

caracterizado por comportamento antissocial e evitativo conduzindo ao abandono da 

sociedade. De Tim (2015) que são indivíduos confinados em casa, dando maior 

valor ao um mundo virtual que as relações reais. 
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 Grooming online é objeto de estudo de Branca e Grangeia (2016), por meio 

de aplicação de questionário a 151 adolescente de 11 a 16 anos. Em citação a 

McAlinden (2013) explica ser o grooming online uma etapa de preparação ao abuso 

sexual, preliminatórias envolvendo a conquista de confiança, utilizando-se dos meios 

de comunicação online. Verificou-se que 20,55% dos participantes, com idade igual 

ou superior a 14 anos, já foram alvo pelo menos uma vez do grooming online, e o 

segundo comportamento mais experienciado por estes adolescentes foi o convite a 

um encontro na vida real. 

 A prática de sexting é abordada por Ruido et al. (2018), num estudo 

envolvendo 89 adolescentes com idades entre 14 a 18 anos. Citando Fleschler et al. 

(2013) conceitua o sexting como sendo o recebimento, envio e reenvio de 

fotografias, vídeos e textos, de si mesmo ou de outros, num contexto erótico sexual. 

Como resultado da pesquisa apresentam que aproximadamente 20% declara estar 

envolvido neste tipo de atividade, admitem ser frequentes as condutas de sexting 

entre adolescentes, amigos e conhecidos, também receber conteúdo erótico de 

conhecidos e desconhecidos.  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atingiu-se o objetivo inicial deste estudo que era identificar e conhecer as 

redes sociais, sendo catalogadas 91 diferentes mídias. Também em relação à 

patologia, sofrimento e possíveis perdas, identificando problemáticas antigas como o 

suicídio, autolesão e bullying, porém também novos aspectos como o cyberstalkers, 

cyberbullying, grooming, sexting e hikikomori. 

A internet não é fonte de sofrimento e de patologia, mas como lançado em 

hipótese e confirmado em pesquisa, pode ter nichos específicos sendo 

concomitantes a outros comportamentos. Assim diferentes estudos remetem a 

problemas que podem ser acoplados e potencializados a internet e as redes sociais, 

desde um processo depressivo, vício do jogo ou mesmo a intenção suicida. 

Nos diferentes artigos analisados, buscou-se não aprofundar num único 

assunto, visto o caráter exploratório deste estudo, porém há campo para 

investigações, análises e pesquisas, principalmente no tocante ao conjunto 

adolescência e internet, visto que esta fase da vida já marcada pela conflituosa 
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passagem fisiológica ganha uma amplitude de informações, acessos e contatos que 

podem ser utilizados tanto positiva quanto negativamente. 

Também foi confirmada a hipótese de que campos específicos na vastidão da 

internet poderiam estar relacionados aos processos de adoecimento do indivíduo, 

visto que na complexidade de nossa sociedade há nichos específicos com 

conteúdos, assuntos e práticas que podem ou não ser acessadas, dependendo 

somente da intenção e momento de vida de cada pessoa. 

Conclui-se que as temáticas internet, adolescente e mídias sociais requerem 

atenção, estudo e acima de tudo empatia, buscando dar ferramentas que propiciem 

novos conhecimentos, prevenção e segurança, mesmo sabendo que as tecnologias 

e o mundo virtual estão em constante metamorfose. 
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