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Aos meus pacientes, que a cada dia me  
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Escrever o Prefácio do Baralho das dependências tecnológicas, de 
Igor Lins Lemos, é, para mim, uma grande honra, pois pude assistir 
o início do interesse deste brilhante psicólogo no trabalho com um 
assunto tão atual que é o descontrole quanto ao uso da internet e de 
outros tipos de tecnologias.

Esse tipo de dependência faz parte do que denominei “trans-
tornos do exagero” e requer um tratamento bastante complexo, pois 
componentes motivacionais, cognitivos e comportamentais se entre-
laçam para desencadear o seu quadro psicopatológico. Em alguns 
momentos, o terapeuta que atende a estes pacientes terá que traba-
lhar a motivação para a mudança, em outros, avaliar as crenças aditi-
vas que se ativam quando ocorrem determinadas situações de risco e, 
em outros ainda, será preciso trabalhar com estratégias de enfrenta-
mento para a prevenção da recaída do comportamento exagerado li-
gado ao uso das tecnologias. 

Um complicador no tratamento desta clientela é a necessidade 
que temos da internet e o quanto esta traz benefícios diretos para seu 
usuário, como o acesso a informações, às redes sociais, agilidade na co-
municação, etc. Isso torna impossível oferecermos para esses indivíduos 
uma terapêutica, a longo prazo, com o objetivo de abstinência total, o 
que pode ser feito, por exemplo, com dependentes químicos.

Em função disso, o profissional que se aventurar no trabalho 
com quem tem esse tipo de dependência deverá fazer o paciente bus-
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car um equilíbrio, um controle, como o realizado através da restrição 
do uso das tecnologias durante certas atividades, do “abandono” de 
determinados aplicativos ou simplesmente da limitação do tempo to-
tal destinado a este tipo de comportamento, o que nem sempre é fá-
cil de propor, por exemplo, quando se está atendendo adolescentes, 
fãs fervorosos da internet, Whatsapp, Facebook, entre outros.

Nesse contexto, surge o Baralho das dependências tecnológicas, um 
instrumento que considero bastante útil, pois trabalha, dentro do mode-
lo da Terapia Cognitiva de Aaron Beck, na identificação de situações de 
risco (de vulnerabilidade), dos pensamentos disfuncionais (e, por conse-
guinte, de crenças aditivas), das emoções e dos comportamentos envolvi-
dos neste tipo de dependência. Oferece ao dependente uma possibilidade 
de fazer uma espécie de raio X da sua conduta aditiva, entendendo o me-
canismo cognitivo-comportamental que está por trás do exagero. E esse 
processo, por sua vez, possibilita a mudança no seu sistema de crenças 
aditivas e a promoção de crenças de controle, o que é tão importante no 
tratamento dos transtornos do exagero.

Além disso, o baralho consegue, de uma forma divertida e interes-
sante, trabalhar questões referentes à prevenção à recaída, à medida que, 
além de identificar as situações de risco para o exagero, desenvolve estra-
tégias terapêuticas e explicita as conquistas obtidas com a mudança do 
comportamento disfuncional no relacionamento com as tecnologias.

Tenho certeza que você, leitor, assim como eu, vai gostar bas-
tante deste instrumento e que o mesmo pode ser muito útil na sua 
prática clínica com um tipo de paciente cada vez mais prevalente nos 
consultórios, que é o dependente de tecnologias!

Renata Brasil Araujo
Psicóloga certificada pela Federação Brasileira de  

Terapias Cognitivas (FBTC). Mestre em Psicologia  
Clínica e Doutora em Psicologia pela Pontifícia  

Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
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Introdução

Seja nos colégios, consultório, aulas, palestras ou em conversa-
ções do cotidiano, um tema vem se tornando cada vez mais frequente 
em sua manifestação: o uso inadequado dos recursos tecnológicos, po-
dendo reverberar em um possível adoecimento psíquico. Nos âmbitos 
clínico e acadêmico, cada vez mais verifico queixas de pais preocupados 
com o uso de jogos eletrônicos, internet e/ou aparelhos celulares feito 
por seus filhos. Concomitantemente a estes angustiados pais, os educa-
dores vêm lidando constantemente com estudantes que despendem 
um tempo significativo do seu cotidiano no uso destas tecnologias, re-
sultando em prejuízos em suas avaliações e nas relações interpessoais 
(em alguns momentos este uso é feito dentro de sala de aula). No cam-
po laboral, este tipo de queixa também ocorre, resultando em adver-
tências e/ou demissões (este fenômeno é chamado de cyberslacking - o 
uso inadequado de tecnologia no ambiente de trabalho). 

O que antes poderia ser considerado uma fase ou um período de 
adaptação, agora apresenta um delineamento cada vez mais circunscri-
to no campo da psicopatologia. No ano de 2013, em sua versão em in-
glês, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) 
catalogou o transtorno do jogo pela internet como um possível transtor-
no psiquiátrico (do inglês, Internet gaming disorder) (APA, 2013). Além 
desta consideração do campo da Psiquiatria, diversos estudos vêm sen-
do realizados no que se refere às questões etiológicas, epidemiológicas, 
sintomatológicas, de comorbidades, neuroimagem e tratamento.



Apenas para ressaltar o quanto o campo do adoecimento tecnoló-
gico é vasto, alguns temas já comentados pela literatura científica são: 
transtorno do jogo pela internet (anteriormente chamada de “dependên-
cia de jogos eletrônicos”), dependência de internet, dependência de celu-
lar, dependência de sexo virtual, cibercondria, dentre outros. Considera-
se, então, que o uso inadequado de tecnologia, é um tema presente e al-
tamente disseminado em diversas sociedades. Porém, pelo seu caráter de 
novidade, os psicoterapeutas estão aptos a atender esta demanda? Como 
o profissional consegue identificar quais são as cognições disfuncionais 
específicas nestas temáticas, assim como as emoções e comportamentos 
em desequilíbrio? Existem estratégias específicas para este grupo?

Este baralho, inspirado por robustos lançamentos da Editora  
Sinopsys, torna-se uma nova estratégia, específico da cibercultura, para 
que psicoterapeutas possam atender tanto adolescentes como adultos 
que estejam apresentando uso problemático ou, em sua forma mais 
grave, uma dependência de três tipos de tecnologia: jogos eletrônicos 
(on-line ou off-line), internet e aparelho celular. Estes dois últimos apre-
sentam uma caracterização semelhante no que se refere ao uso de apli-
cativos, as redes sociais, em especial. Porém, pelo celular ser um apare-
lho móvel ele detém outros riscos para o usuário, como seu uso no 
trânsito, assim como em locais inadequados para selfies. 

Desejo que este material possa atender às expectativas de profis-
sionais da terapia cognitivo-comportamental, tanto para aqueles ini-
ciantes como aos já experientes, com estratégias que auxiliem este gru-
po crescente no âmbito clínico, mas, infelizmente, ainda desassistidos. 

O quE SãO AS DEPENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS?

A priori, é impossível questionar o caráter benéfico que a tecno-
logia nos oferece: velocidade de informação, diversão, praticidade, mo-
bilidade, motivação, aprendizagens, tratamento, etc. Cada um dos re-
cursos descritos neste manual (jogos eletrônicos, internet e aparelhos 
celulares) tem vantagens no usufruto. Por exemplo, de acordo com 
Wang e colaboradores (2014) as pessoas comumente utilizam jogos 
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eletrônicos para diversão, na busca de desafios e liberação do estresse. 
Já o uso dos celulares é uma realidade no Brasil há algumas décadas, 
mas apenas nos anos de 1990 passaram a ser comercializados. Atual-
mente estes recursos móveis são atrativos no processo de comunicação, 
seja pela possibilidade de acesso às redes sociais (Facebook, Instagram, 
Whatsapp, Snapchat, etc.), a websites ou jogos eletrônicos.

Apesar deste viés positivo do uso de tecnologia, particularmente 
no Brasil, estudos voltados para este usufruto atrelado aos aspectos da 
psicopatologia ainda são escassos. A maioria significativa dos artigos 
em periódicos nacionais apresenta análises do mundo virtual focaliza-
das em outras áreas do conhecimento, em detrimento de uma leitura 
na área da Psiquiatria e da Psicologia Clínica.

Mazaheri e Karbasi (2014) comentam que o usufruto de apare-
lhos celulares pode resultar em tumores cerebrais, modificações na re-
gulação genética devido à radiação, dores no pescoço, ombros e costas, 
assim como problemas na visão. As checagens compulsivas de novas 
mensagens, alertas e atualizações no seu aparelho móvel também po-
dem provocar um aumento do estresse. Outra consequência negativa 
do uso de celulares é o distúrbio do sono. Ainda assim, as pessoas utili-
zam estes aparelhos de forma disfuncional. Em relação aos jogos eletrô-
nicos a queixa feita pelos pacientes é a de que este recurso tecnológico 
não é apenas representado pela diversão, mas principalmente como 
fonte de escapismo, ou seja, uma estratégia de fuga em relação aos pro-
blemas do cotidiano, cada vez mais recorrente nos consultórios. 

A dependência pode, então, ser caracterizada, de forma sucin-
ta, por uma notável inabilidade do sujeito em controlar o uso de 
determinado(s) recurso(s) tecnológico(s), acometido, em paralelo, 
por um estado de fissura quando este uso é interrompido e uma ne-
cessidade de despender cada vez mais tempo com estes elementos da 
cibercultura. Este tipo de fenômeno acaba por dominar a forma de 
pensar, sentir e agir do sujeito, provocando diversos danos a si e ao 
seu ambiente externo.



ETIOLOGIA

Pesquisadores apontam as possíveis causas para o surgimento 
destes tipos de dependências, dentre elas a presença de um funciona-
mento familiar disfuncional, vulnerabilidade cognitiva, aprendiza-
gem de estratégias inadequadas para lidar com frustrações, fatores 
biológicos (incluindo mudanças no funcionamento cerebral) e as 
motivações para o uso de tecnologia (exploração, socialização, dentre 
outros) (Zboralski et al., 2009; Lemos, Abreu, & Botelho, 2014). 
Desta forma, no que se refere ao campo etiológico, sugere-se que 
exista um olhar por uma perspectiva multidimensional.

EPIDEmIOLOGIA

Em relação ao transtorno do jogo pela internet a literatura cientí-
fica revela dados marcadamente distintos, dependendo da amostra, idade 
da população e instrumentos de mensuração utilizados, havendo uma 
variação entre 0,6 a 4,1% dos jogadores com dependência. Entretanto, 
há uma estimativa de uma média de 3% para esta população, com um 
grande predomínio de homens em relação às mulheres (2,7% para ho-
mens e 0,3% para mulheres) (Gentile, 2009; Mentzoni et al., 2011).

No tocante à dependência de internet, os dados variam entre 
0,6 a 4,6% (Lemos, Abreu, & Botelho, 2014). E, por fim, sobre o 
celular, a média é de 2,2% da população apresentando dependência 
neste usufruto (Kim et al., 2014).

COmORBIDADES

A literatura científica relaciona algumas psicopatologias como 
sendo de maior ocorrência concomitante às dependências tecnológicas: 
transtorno depressivo maior, transtorno do déficit de atenção e hipera-
tividade, transtorno de ansiedade social e transtorno de ansiedade ge-
neralizada (Lemos, Abreu, & Botelho, 2014). Estas informações são 
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relevantes para que psicoterapeutas possam analisar com maior cautela 
o uso de tecnologia de pacientes acometidos pelos transtornos anterior-
mente descritos, assim como de forma oposta, verificar de que maneira 
uma dependência tecnológica pode potencializar os danos de outro 
transtorno (maior comprometimento da autoestima para pacientes de-
primidos, maior isolamento para o transtorno de ansiedade social, 
maior prejuízo nas avaliações acadêmicas e/ou desempenho no traba-
lho para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, etc.).

SINTOmATOLOGIA

As dependências de internet e de aparelhos celulares não foram 
catalogadas no DSM-5. Desta forma, apenas o transtorno do jogo 
pela internet pode ser mencionado, aqui de forma superficial (verifi-
que os sintomas com maior profundidade no manual): preocupação 
com jogos que utilizem a internet; sintomas de recaída quando estes 
jogos são retirados; necessidade de gastar cada vez mais tempo com 
jogos eletrônicos na internet; tentativas sem sucesso de controlar sua 
participação em jogos eletrônicos na internet; perda de interesses em 
antigos hobbies e entretenimentos como resultante, e de causa exclu-
siva, da prática de jogos eletrônicos na internet (APA, 2013). 

NEuROImAGEm

Uma revisão da literatura conduzida por Lemos, Diniz, Peres e 
Sougey (2014) demonstrou que usuários com transtorno do jogo 
pela internet, submetidos a exames de neuroimagem (ressonância 
magnética funcional, ressonância magnética estrutural, eletroencefa-
lograma e tomografia por emissão de pósitrons), demonstraram alte-
rações funcionais e estruturais, sendo elas mais observadas no lobo 
frontal (córtex pré-frontal dorsolateral, córtex orbitofrontal, giro pré-
-frontal, giro frontal médio), lobo parietal, lobo temporal (giro para-
-hipocampal), núcleos da base, tálamos, ínsula e cerebelo. Além dis-



so, o estudo demonstrou que a despeito dos métodos utilizados, as 
pesquisas revisadas apontaram convergências quanto às reciprocida-
des cerebrais. Essas alterações neurais são consideradas semelhantes às 
observadas em pacientes dependentes de substância e de internet, es-
pecialmente no que se refere ao estado de fissura.

TRATAmENTO

A terapia cognitivo-comportamental é considerada o tratamento 
de primeira escolha para diversos tipos de psicopatologias (p. ex.: jogo 
patológico, tricotilomania), assim como para outros transtornos psiquiá-
tricos com traços expressivos de impulsividade. Um estudo de revisão ve-
rificou a eficácia da terapia cognitivo-comportamental no tratamento do 
transtorno do jogo pela internet e da dependência de internet (Lemos, 
Abreu, & Botelho, 2014). O artigo revela que diversas estratégias utiliza-
das para esta demanda, seja ela individual ou em grupo, associada ou não 
ao uso de psicofármacos, apresenta uma eficácia importante. 

Foi através da produção de artigos, assim como de um livro re-
ferente aos casos clínicos atendidos em relação a esta demanda, inti-
tulado Atendimento cognitivo-comportamental das dependências tecno-
lógicas, desenvolvido por Lemos (2015), e, por fim, a escuta atenta 
aos sintomas dos pacientes, que este baralho foi desenvolvido. Nele 
há uma junção de grande parte dos relatos da literatura científica em 
relação a esta demanda, de forma sistemática, e que abarcou tanto a 
clientela mais jovem (adolescentes) como os adultos. 

Este instrumento foi testado em consultório (em sua versão de 
protótipo) e tornou-se peça importante no auxílio a esta demanda, 
que exige do profissional conhecimento sobre os diversos tipos de 
tecnologia e criatividade na aplicação das técnicas.
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