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Resumo 

O uso dos smartphones pelas pessoas cresceu muito nos últimos anos, tornando 

indispensável na vida dos usuários. Entretanto, o uso excessivo pode trazer 

consequências negativas ao usuário. O objetivo do presente estudo é investigar o 

quanto traços de personalidade podem predizer a dependência de smartphone. Para 

tanto, participarão 200 sujeitos, ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 

anos, e que façam uso de smartphone. Os participantes responderão um questionário 

sociodemográfico, um instrumento para avaliar a dependência de smartphone e uma 

escala de personalidade. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e 

a coleta de dados está sendo realizada de forma online, somente após leitura e 

anuência do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Será realizada análises de 

correlação de Pearson, e teste t de Student e ANOVA para comparação de grupos. 

Espera-se com este estudo aprofundar o conhecimento acerca da dependência de 

smartphone, e refletir sobre futuras intervenções na área.  

Introdução 

O crescimento acelerado dos usuários de smartphones foi observado em vários 

países, representando a tecnologia mais rapidamente adotada na história (Raini & 

Wellman, 2012). O uso de smartphones tornou-se algo essencial para muitas pessoas 

em suas vidas (Lee at al., 2014). Pesquisadores têm procurado saber mais sobre 

usuários que fazem uso nocivo (i.e. excessivo) do smartphone, que tem sido chamado 

de dependência de smartphone (Elhai, Dvorak, Levine, & Hall, 2016). Estudos 

demonstraram que os traços de personalidade podem influenciar significativamente 

esta dependência (Kim et al., 2016). 

Considerando o modelo dos Cinco Grandes Fatores, pesquisas vem 

demonstrando que os traços Extroversão e Neuroticismo são os principais traços que 

predizem a dependência do smartphone (Buckner, Castille, & Sheets, 2012; Kuss, van 

Rooij, Shorter, Griffiths, & van de Mheen, 2013). 

A partir do uso cada vez mais acelerado do smartphone pelas pessoas, o 

objetivo do presente estudo é investigar o quanto traços de personalidade podem 

predizer a dependência de smartphone.  

Método 

Participantes 

Participarão deste estudo 200 indivíduos, dos sexos masculino e feminino, com 

diferentes níveis socioeconômicos e escolaridade, com idade igual ou superior a 18 



anos. Como critério de inclusão, somente poderão fazer parte do estudo pessoas que: 

(a) utilizem o smartphone para qualquer finalidade.   

Instrumentos 

Questionário sociodemográfico  

O questionário buscará investigar dados como sexo, idade, escolaridade, 

estado civil e, acerca de tratamentos psicológicos/psiquiátricos. Além disso, será 

verificado se os participantes possuem smartphone, qual a finalidade da utilização 

delas (trabalho, comunicação, lazer, compartilhamento de informações ou outras 

atividades) e tempo de utilização diária. 

Smartphone Addiction Inventory (SPAI)   

Foi desenvolvido com base no Chen Addiction Scale Internet - CIAS (Chen, 

Weng, Su, Wu, & Yang, 2003) para avaliar a dependência ao Smartphone. O 

instrumento é composto por 26 itens em uma escala tipo Likert de 4 pontos (1= 

discordo fortemente; 4= concordo fortemente). Os itens estão dispostos em quatro 

fatores, sendo eles: (1) Comportamento compulsivo, (2) Comprometimento funcional, 

(3) Retraimento (Withdrawal) e (4) Tolerância. Como exemplo de itens: item 18 “Eu 

fico agitado e irritado quando não posso usar o celular smartphone” e o item 24 “Eu 

percebo que tenho ficado ‘preso’ usando o smartphone cada vez por mais tempo”. As 

propriedades psicométricas demonstraram adequação.  

Inventário dos Cinco Grandes Fatores Neutralizada (ICGFN) 

Trata-se de um inventário de autorrelato que possui 44 itens, e avalia os cinco 

grandes fatores da personalidade, desenvolvido pelos autores a partir de uma 

neutralização valorativa dos itens do Big Five Inventory (Costa & Hauck-Filho, 2017). 

O ICGFN foi desenvolvido com a finalidade de proporcionar uma avaliação da 

personalidade via autorrelato minimizando a ocorrência de respostas socialmente 

desejáveis. Da mesma forma como o BFI original, o ICGFN é composto por cinco 

subescalas: Conscienciosidade (“Sempre faço o que me pedem”), Socialização (“Evito 

revidar mesmo quando as pessoas me ofendem”), Neuroticismo (“Tenho diversas 

preocupações”), Extroversão (“Sou uma pessoa reservada”) e Abertura (“Sempre 

tenho ideias mais originais que os outros”). O instrumento apresenta propriedades 

psicométricas adequadas (Costa & Hauck-Filho, 2017). 

Procedimentos 

O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário Amparense – Unifia. A coleta de dados está sendo realizada de 



forma online (plataforma Google Forms), a partir de um link disponibilizado pelo 

Facebook, WhatsApp, Instagram e e-mail. Ao acessar o link disponível para a 

pesquisa, é apresentada a versão digital do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), e somente após a leitura e anuência é que o participante 

responde ao protocolo contendo os instrumentos, com duração aproximada de 20 

minutos.  

Análise de dados 

Para conhecer a amostra serão realizadas análises descritivas. 

Posteriormente, serão realizadas análises de regressão linear para investigar quais 

traços da personalidade são capazes de predizer a dependência do smartphone. 
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