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Introdução 

 O avanço tecnológico das últimas décadas é superior a todo o avanço anterior, e com 

esta acelerada evolução surgem novas problemáticas associadas a este “novo mundo”. Uma 

delas é o alvo de estudo da presente dissertação: a adição à Internet. Esta é uma problemática à 

escala mundial que tem sido discutida e alvo de estudos nos últimos tempos, sendo também 

uma área de estudo cada vez mais proeminente em Portugal.  

 Há ou não uma adição à internet? Há ou não um abuso excessivo na sua utilização? 

Tentando averiguar o que se passava, Young, em 1996, criou o primeiro questionário sobre este 

assunto, adaptando critérios similares ao abuso de substâncias do Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders 4th Edition (DSM-IV), pois eram observáveis semelhanças a nível 

da tolerância e abstinência (Young, 1996). Estes critérios foram mais tarde atualizados, 

recorrendo aos critérios de diagnóstico para o jogo patológico (pathological gambling), uma 

perturbação do controlo dos impulsos (impulse control disorder) presente no DSM-IV (Young, 

1998).  

 Shapira et al. (2003), ao fazerem uma meta-análise dos critérios de adição propostos até 

à data, consideram que estes são demasiado limitados, assim como a nomenclatura (adição à 

Internet) controversa, e propõem critérios de diagnóstico baseado no esquema geral das 

perturbações do controlo dos impulsos. Alteram a designação para “uso problemático da 

Internet” que definem como 1. Preocupação mal adaptativa com o uso da Internet, e 

experiências de uso descontroladas; 2. Distress significativo ou comprometimento resultante 

do comportamento; 3. A ausência de outra patologia do eixo I (da DSM) que possa explicar o 

comportamento.    

 No seguimento da procura de um diagnóstico coerente e intercultural Kuss, Griffiths, 

Karila e Billieux (2014), numa revisão de literatura, identificaram 21 instrumentos de 

diagnóstico de adição à Internet, resultando, consequentemente, numa divergência na análise 

da prevalência da problemática em diferentes culturas. Destes destacam-se o Internet Addiction 

Test (IAT) de Young (1998); o Chen Internet Addiction Scale (CIAS) de Ko, Yen, Chen, Chen 

e Yen (2005); o modelo de componentes de Griffiths (2005); e os critérios por Tao et al. (2010).  

Rooij e Prause (2014) analisaram transversalmente três dos principais 

instrumentos/critérios acima descritos, excluindo o CIAS, e concluíram que todos eles 

continham critérios transversais, nomeadamente: 1) a saliência/preocupação, podendo o 

pensamento do indivíduo ser dominado essencialmente por uma preocupação antecipatória ou 
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forte desejo pela próxima utilização da Internet e por uma experimentação de sentimentos de 

craving; 2) a gestão de humor ou método de coping, o que pressupõe a utilização da Internet 

como forma de aliviar ou evitar um humor negativo (e.g. sentimentos de desamparo, culpa, 

ansiedade); a tolerância, em que a necessidade se traduz em passar períodos de tempo crescentes 

na Internet; 3) os sintomas de abstinência que podem ser descritos como irritabilidade, 

ansiedade e/ou tristeza quando é cessado o seu uso; as consequências externas como uma perda 

de interesse por atividades anteriores ao uso excessivo da Internet e podendo colocar em risco, 

de forma significativa, relacionamentos sociais, profissionais e pessoais; e, finalmente, 4) as 

recaídas/falta de controlo que podem traduzir-se na tendência repetitiva de tentativas de 

controlo, diminuir ou cessar a utilização da Internet.  

 Em suma, o que se verifica é que a conceptualização da uma patologia em volta da 

utilização desapropriada, desadequada ou desmedida da Internet é ainda motivo de discussão 

(Griffiths, 2016; Rooij & Prause, 2014), existindo apenas a identificação no Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.; DSM-5; American Psychiatric Association, 

2013) de transtorno do jogo pela internet (internet gaming disorder), não especificando 

qualquer outro tipo de adição à Internet (Young, 2015).  

 Como referido, a nomenclatura da problemática é também discutida, sendo utilizados 

vários termos na literatura como adição à Internet (Young, 1996), uso patológico da Internet 

(Davis, 2001), uso excessivo da Internet (Lee et al., 2008), e uso problemático da Internet 

(Shapira, 2003). Esta dificuldade na conceptualização e diagnóstico prende-se com a falta de 

evidência empírica (Rooij & Prause, 2014). 

 Considerando a nomenclatura proposta por Davis (2001), de uso patológico da Internet 

(UPI), damos especial atenção à distinção entre indivíduos que apresentam UPI com patologias 

associadas (UPI específico) e indivíduos que apresentam UPI generalizado. UPI específico 

corresponde a um indivíduo com uma prévia preponderância ou adição a algo e que usa a 

Internet como canal para um fim singular; e o UPI generalizado, que diz respeito a um indivíduo 

que utiliza a Internet em quantidades de tempo anormais, ou perdendo tempo sem objetivo 

específico, tendo a procrastinação um papel significativo, tanto no desenvolvimento como na 

manutenção do uso patológico generalizado. Este ponto de vista é apoiado por Young (2015) 

que distingue os adictos à Internet também em dois tipos: aqueles com problemáticas 

psicológicas ou psicopatológicas anteriores à adição à Internet, denominados como adictos à 

Internet com duplo diagnóstico (dual diagnosed Internet addicts), e outros denominados novos 

adictos à Internet (new Internet addicts) sem historial clínico ou doença psicológica anterior à 
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adição à Internet. Também Griffiths et al. (2016) discutem que deve haver distinção entre 

indivíduos com adição à Internet e indivíduos com adição na Internet. Starcevíc e Aboujaoude 

(2015) exemplificam: um paciente com adição ao jogo que utiliza a Internet apenas como um 

canal para aceder a determinados sites (e.g., casas de apostas) e existindo a patologia fora do 

contexto de utilização da Internet, e por isso não dependendo do uso dela, não poderá ser 

diagnosticado como adicto à Internet. Apesar disto, não podem ser descurados os casos em que 

a adição é efetivamente à própria Internet, ou mais especificamente, a atividades que não seriam 

possíveis sem a mesma, como por exemplo, as redes sociais (Kuss & Griffiths, 2011; Schou 

Andreassen et al., 2016).  

 A prevalência da adição à Internet varia, registando-se 18.3% em Inglaterra (Niemz, 

Griffiths, & Banyard, 2005), 21.19% na China (Yan, Li, & Sui, 2014), 34.7% na Grécia 

(Frangos, Frangos, & Sotiropoulos, 2011), 19.8% na República da China (Ko et al., 2005), 

podendo esta variância ser explicada pelas diferenças na metodologia, amostra e análise 

estatística dos respetivos estudos. Esta é uma das principais dificuldades na avaliação precisa 

da problemática: a falta de consenso internacional sobre a designação do problema e as 

metodologias a utilizar.  

 Na investigação desta problemática várias análises, teorias e ilações são feitas. Uma das 

principais linhas de investigação prende-se com a comorbilidade de sintomatologia 

psicopatológica associada à AI (adição à Internet – optamos preferencialmente por esta 

designação porque utilizámos, na nossa investigação, um instrumento que a mede). A relação 

entra as duas é ainda alvo de estudo, não estando determinada uma relação conclusiva de causa-

efeito. Apesar disto, não é descorada a importância de traçar uma correlação entre as duas 

variáveis de forma a comprovar essa mesma relação ao longo do tempo e entre várias culturas. 

Assim, na presente dissertação propomo-nos estudar, num primeiro estudo, a possível relação 

que existe entre a AI e a sintomatologia psicopatológica. 

 Outra questão abordada na problemática da AI é a sua relação com a personalidade, 

existindo propostas teóricas de que certos tipos de personalidade, ou certos traços de 

personalidade, apresentam maior predisposição para desenvolver uma adição (à Internet ou a 

outras substâncias) do que outros. Assim, num segundo estudo desta dissertação propomo-nos 

investigar a possível relação que existe entre a AI e a personalidade.  

 Para além dos dois principais focos de estudo acima descritos, os mais diversos estudos 

sobre esta problemática analisam as variações na adição segundo algumas características dos 

sujeitos, como o género, a idade, o estado civil, a situação profissional, o tempo de uso da 
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Internet recreativamente, os tipos de usos específicos na Internet, e ainda a prevalência da 

adição à Internet na amostra usada. Faremos igualmente o estudo dessas variáveis na nossa 

amostra. 

 E com tudo isto esperamos contribuir para um maior conhecimento desta questão, 

sobretudo na sociedade portuguesa. 
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ESTUDO EMPÍRICO I 

 

Adição à internet: Relação com Sintomatologia Psicopatológica e Fatores 

Sociodemográficos 

Internet Addiction: Relationship with Psychopathological Symptomatology and 

Sociodemographic Factors 
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Resumo 

A adição à Internet é definida como uma preocupação excessiva, ou fracamente controlada, 

sobre comportamentos ligados à Internet, causando danos ou distress no sujeito. Esta é uma 

problemática amplamente associada a sintomas psicopatológicos como depressão, ansiedade, 

hostilidade e sensibilidade interpessoal. O presente estudo teve por objetivo averiguar as 

associações entre a adição à Internet e a sintomatologia psicopatológica. Para tal utilizou uma 

amostra de 418 participantes, entre os 18 e os 35 anos, que preencheram um questionário 

sociodemográfico, o Internet Addition Test, e as escalas de depressão, ansiedade, hostilidade e 

sensibilidade interpessoal do Brief Symptom Inventory. Foram analisadas as estruturas fatoriais 

e a consistências internas das escalas. Observamos que 87.8% dos participantes tinham adição 

leve a moderada, sendo o sexo masculino significativamente mais adicto. A adição à Internet 

foi positivamente associada à depressão, ansiedade, hostilidade, e sensibilidade interpessoal. 

Mais ainda, analisando as diferenças entre os três níveis de adição presentes na amostra foram 

encontradas diferenças significativas a nível da sintomatologia psicopatológica entre todos os 

grupos, com exceção da hostilidade. Desta forma, o nosso estudo conclui que a adição à Internet 

é uma problemática com associações à sintomatologia psicopatológica, realçando a necessidade 

de maior atenção por parte dos profissionais de saúde quanto aos hábitos desenvolvidos online 

e da perceção que o próprio indivíduo tem do seu grau de adição. 

 

Palavras-chave: Adição à Internet, Sintomatologia Psicopatológica, Fatores 

Sociodemográficos, População Portuguesa 
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Abstract 

Internet addiction is defined as an excessive, or poorly controlled, concern about behaviours 

connected to the Internet, causing harm or distress in the subject. This is a problem widely 

associated with psychopathological symptoms such as depression, anxiety, hostility and 

interpersonal sensitivity. The present study aims to corroborate associations between Internet 

addiction and psychopathological symptomatology. For this purpose, a sample of 418 

participants, between the ages of 18 and 35, completed a sociodemographic questionnaire, the 

Internet Addition Test and the Brief Symptom Inventory depression, anxiety, hostility and 

interpersonal sensitivity scales. The factorial structures and the internal consistencies of the 

scales were analysed. We observed that 87.8% of the participants had low to mild addition, 

being males significantly more addicted. Internet addiction was positively associated with 

depression, anxiety, hostility, and interpersonal sensitivity. Moreover, analysing the differences 

between the three levels of addition present in the sample, we found significant differences in 

the psychopathological symptomatology among all groups, except for hostility. Our study 

concludes that Internet addiction is a problematic with associations to psychopathological 

symptomatology, emphasizing the need for greater attention on the part of the health 

professionals, regarding the habits developed online and the individual's own perception of their 

degree of addition.  

 

Keywords: Internet Addition, Psychopathological Symptomatology, Sociodemographic 

Factors, Portuguese Population 
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Introdução 

 A Internet é uma componente intrínseca da vida de muitos de nós, atualmente. A entrada 

da mesma nas nossas vidas aconteceu de forma abrupta, sem quase termos tido tempo de nos 

adaptarmos convenientemente. Terá, por isso, esta intromissão repentina e sem preparação 

causado problemas na sociedade, e a nível individual? Este facto, muitas vezes não questionado, 

carece hoje de uma maior preocupação por parte dos profissionais de saúde, na medida em que 

são os primeiros que verificam o quanto são, muitas vezes, descurados os malefícios associados 

ao uso da Internet. 

 A Era em que vivemos é altamente talhada pelos avanços tecnológicos. Estes radicais 

avanços, num curto espaço de tempo, transformaram a sociedade, tendo essas transformações 

repercussões a diversos níveis. Numa visão global, constata-se que a Internet é um dos 

principais motores de mudança pessoal e social na atualidade. Segundo dados do The World 

Bank (The World Bank, n.d.), cerca de 15% da população mundial tinha acesso à Internet em 

casa no ano de 2005. Este número aumentou, exponencialmente, para cerca de 44% da 

população em 2015, estimando-se, assim, cerca de 3,2 biliões de pessoas com acesso à Internet 

nesse ano. Relativamente ao contexto português, verificou-se em 2015 que mais de 68% da 

população portuguesa tinha acesso à Internet, representando mais de 7 milhões de pessoas. A 

nossa vivência foi, então, influenciada significativamente desde o seu aparecimento, alterando 

as nossas rotinas, relações, pensamentos e comportamentos. E esta mudança, ainda contínua, 

levanta novas questões e novos problemas importantes que não devem ser ignorados.  

 Não é novidade que as novas tecnologias, principalmente a Internet, representam 

diariamente novos desafios para as áreas da saúde mental, tornando imprescindível o estudo 

das contingências da sua utilização, mais especificamente do seu uso frequente, abusivo ou 

mesmo patológico. De uma forma geral, a adição à Internet é definida como sendo as 

preocupações excessivas ou mal controladas, os impulsos ou comportamentos a respeito do uso 

do computador e acesso à Internet, que causam danos ou distress (Shaw & Black, 2008). 

 Uma das principais linhas de investigação na problemática da adição à Internet é a sua 

comorbilidade com a sintomatologia psicopatológica. A depressão é vastamente associada ao 

uso problemático da Internet na literatura (Jang, Hwang, & Choi, 2008; Kraut et al., 1998; Lee 

et al., 2008; Yen, Ko, Yen, Wu, & Yang, 2007; Yen et al., 2008). Denota-se que a depressão, 

assim como fatores associados a esta – como, por exemplo, o baixo rendimento escolar, o 

isolamento e a baixa autoestima – funcionam como fatores tanto precipitantes como de 

manutenção da adição à Internet. A baixa autoestima funciona, ainda, como catalisador das 
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interações sociais na Internet, que podem ser percebidas como reasseguradoras, em consonância 

com a rejeição no mundo real (Niemz, Griffiths, & Banyard, 2005). Com efeito, as interações 

virtuais, assim como as conquistas em jogos virtuais, tornar-se-iam compensatórias das 

dificuldades reais do sujeito. Este mecanismo é também descrito por Griffiths (2000), referindo 

a existência de mecanismos de recompensa, intrínsecos à utilização da Internet, e ligados a uma 

perceção (apesar de limitada) de uma realidade em que os indivíduos se sentem inseridos 

socialmente (belongingness). Ainda Ko et al. (2014) argumentam que o escape do mundo real 

para o mundo virtual cria um ciclo vicioso que apenas exacerba a sintomatologia depressiva. 

 Outra problemática, também associada à adição à Internet, é a hostilidade (Ko, Yen, 

Yen, Lin, & Yang, 2007; Yen et al., 2007; Yen et al., 2008). Silke (2003) teoriza que a proteção 

do anonimato online potencia a hostilidade, sendo esta hipótese também argumentada na 

revisão de literatura por Notar, Padgett e Roden (2013) discutindo que o anonimato e a 

segurança transmitidos pela proteção de estar atrás de um ecrã, e não frente-a-frente com a 

vítima, facilita e potencializa o abuso. No entanto, Yen, Yen, Wu, Huang e Ko (2011) 

contrariam esta mesma hipótese, comparando a hostilidade no mundo real com a hostilidade no 

mundo virtual. Os autores argumentam que na população geral a hostilidade decresce ao estar 

online, mas que em sujeitos com adição à Internet a hostilidade é exacerbada, denotando assim 

que o efeito da Internet na hostilidade poderá ser determinado por psicopatologia subjacente.  

 Vários estudos demonstraram também a correlação entre ansiedade e adição à Internet 

(Santos et al., 2016; Weinstein et al. 2015). Explica Young (2011) que a Internet é, muitas 

vezes, usada como estratégia para alívio de stresse e ansiedade. Como exemplo, Tao, Wu, e 

Wang (2016) determinaram que a ansiedade era preditiva da adição à Internet numa população 

de estudantes universitários, que habitavam em dormitórios com elevada densidade 

populacional. Vários outros estudos corroboram estes resultados (Khoshakhlagh & Faramarzi, 

2012; Lee & Leeson, 2015).   

 As dificuldades relacionais, correlacionadas também com a depressão, são uma 

condição presente e exacerbada em indivíduos com uso problemático da Internet. Com efeito, 

as fracas relações interpessoais contribuem para a depressão. Por esta mesma razão, a 

sensibilidade interpessoal é também arrolada com o uso problemático da Internet (Ko et al., 

2007). Esta traduz-se numa multiplicidade de dificuldades interrelacionais como solidão 

(Hardie & Tee, 2007), problemas em relações íntimas (Whitty, 2005; Whitty & Quigley, 2008), 

e problemas relacionais no geral (Milani, Osualdella, & Blasio, 2009; Seo, Kang, & Yom, 

2009).  
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 Sobre estas problemáticas é importante destacar o estudo longitudinal de Ko, Yen, Chen, 

Yeh, e Yen (2009) que concluiu que a depressão, a hostilidade, a fobia social e a hiperatividade 

são preditores da adição à Internet. Também Ko et al. (2014), num estudo longitudinal de 1 ano, 

concluíram que a depressão e a hostilidade sofreram aumentos associados ao uso excessivo da 

Internet. Mais ainda, a sintomatologia depressiva e a ansiedade-estado e a social diminuíram 

com a remissão do uso da Internet.   

 Os estudos que têm sido desenvolvidos sobre esta problemática são, pelo conhecimento 

dos autores, maioritariamente focados em populações jovens e universitárias. Especula-se que 

estas são especialmente vulneráveis ao desenvolvimento de uma adição com base em fatores 

sociais e características neurobiológicas, e mais especificamente à Internet devido ao fácil 

acesso e flexibilidade de horários (Panayides & Walker, 2012). Desta forma, o presente estudo 

visa investigar as possíveis diferenças na adição à Internet em função de várias variáveis 

sociodemográficas, como o género, a idade, a situação profissional e o estado civil. Ainda, 

procura-se investigar a hipótese da associação positiva entre adição à Internet e sintomatologia 

psicopatológica na população portuguesa, e caso essa associação exista, pretendemos, no 

futuro, dar a conhecer à comunidade e, especialmente, aos profissionais de saúde a correlação 

entre estas duas problemáticas, porque ela é muitas vezes ignorada. Em ciência é necessário a 

replicação de estudos de forma a corroborá-los, e verificar se os resultados se mantém nos vários 

contextos culturais. É isso que faremos e a presente investigação revê-se como importante nesse 

aspeto, dado que existem ainda poucos estudos no contexto português.  

 

Método 

Instrumentos 

 O questionário sociodemográfico foi aplicado com vista à recolha de informação 

relativa à idade, sexo, estado civil, situação profissional, e localização geográfica do indivíduo. 

Incluiu ainda questões relativas à perceção do sujeito sobre questões da sua vida associadas ao 

uso da Internet.  

 O Internet Addiction Test (IAT), criado por Young (1998), foi o primeiro instrumento 

validado de avaliação de adição à Internet. No presente estudo, a dependência à Internet foi 

avaliada através da versão portuguesa adaptada por Pontes et al. (2014). O IAT foi, ao longo 

dos anos, replicado, validado e testado em termos de validade e fidelidade através de vários 

estudos (e.g., Khazaal et al., 2008; Fernández-Villa et al., 2015; Hawi, Blachnio, & Przepiorka, 

2015; Lai et al., 2013; Pontes, Patrão, & Griffiths, 2014). Segundo Young (2011), o melhor 
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método para realizar o despiste clínico do uso compulsivo da Internet é através da comparação 

de critérios já estabelecidos noutras formas de dependência. Deste modo, o IAT é uma 

adaptação dos critérios estabelecidos para o jogo patológico do Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders 4th Edition (DSM-4), pois eram observáveis semelhanças a nível 

da tolerância e abstinência (Young, 1996). Generalizando, o IAT procura avaliar o grau de 

envolvimento do indivíduo com a Internet e a forma como o uso excessivo desta ferramenta o 

afeta negativamente nas várias áreas da sua vida. O IAT é constituído por um conjunto total de 

20 itens de autorrelato, do tipo Likert, numa escala de 6 pontos, fornecendo – o score total – 

um índice de adição que espelha os danos causados pelo uso (leve, moderado ou severo) da 

Internet. Neste sentido, considera-se entre 0 a 30 pontos um utilizador normal; entre 31 a 49 

pontos um utilizador com adição leve; entre 50 a 79 um utilizador com adição moderada (que 

pode apresentar problemas ocasionais a frequentes dado o uso da Internet) e entre 80 a 100 

pontos um utilizador com adição severa (que pode apresentar problemas significativos advindos 

da utilização da Internet) (Young & Abreu, 2010; Ostovar et al., 2016). No que respeita aos 

valores para a confiabilidade para a presente amostra foi obtido o valor .88. Relativamente à 

análise fatorial confirmatória, o ajustamento dos valores foi confirmado, sendo χ2(159) = 

407.736; p = .000; Ratio = 2.564; GFI = .904; CFI = .902; RMR = .059 e RMSEA = .061.  

 O Brief Symptom Inventory (BSI), desenvolvido por Derogatis (1982), foi traduzido e 

adaptado para a população portuguesa por Canavarro (1999) e constitui uma versão abreviada 

do SCL-90 (Symptom Checklist – 90). Este inventário tem como objetivo avaliar sintomas 

psicopatológicos através de nove dimensões de sintomatologia (somatização, obsessões-

compulsões, sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica, 

ideação paranoide e psicoticismo) e de três índices globais (índice geral de sintomas, índice de 

sintomas positivos e total de sintomas positivos). Do ponto de vista clínico, a análise das 

pontuações obtidas nas nove dimensões fornece informação sobre o tipo de sintomatologia que 

mais preponderantemente perturba o indivíduo, enquanto a leitura dos índices globais permite 

avaliar, de forma geral, o nível de sintomatologia psicopatológica apresentado. No presente 

estudo foram apenas aplicadas as dimensões da sensibilidade interpessoal, a depressão, a 

ansiedade e a hostilidade. No que respeita aos valores para a confiabilidade, para a presente 

amostra, foram obtidos os seguintes valores: Depressão: .86; Hostilidade: .75; Ansiedade: .80; 

e Sensibilidade Interpessoal: .81. Relativamente à análise fatorial confirmatória, o ajustamento 

dos valores foi confirmado, sendo χ2(174) = 501.662; p = .000; Ratio = 2.883; GFI = .899; CFI 

= .926; RMR = .040 e RMSEA = .067. 
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Participantes  

 A amostra final consistiu em 418 participantes. A idade dos participantes variou entre 

os 18 e os 35 anos (M=22.00; DP=4.101) e mais de metade (60.3%) era do sexo feminino. 

Relativamente à escolaridade, os participantes tinham concluído o ensino secundário (42,3%), 

a licenciatura (41,1%), o mestrado (16,3%), e o doutoramento (0,2%). No que concerne à 

situação profissional, os sujeitos estudavam (65,1%), trabalhavam (15,6%), estudavam e 

trabalhavam em simultâneo (13,9%), ou encontravam-se desempregados (5,5%). Por fim, em 

relação ao estado civil, os participantes eram solteiros (92.8%), estavam em união de facto 

(3.6%), ou eram casados (3.6%).  

Procedimentos  

 A amostra foi recolhida de forma aleatória recorrendo apenas à aplicação de 

questionário online. O questionário foi disponibilizado e divulgado através de e-mail e das redes 

sociais Facebook e Reddit. Os participantes foram informados sobre o objetivo geral do estudo, 

foram garantidas as condições de confidencialidade e anonimato. Os procedimentos do estudo 

foram conduzidos e aprovados de acordo com o Regulamento da Comissão de Ética da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

Estratégias de análise de dados 

A análise estatística foi realizada através do Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 23.0. Realizou-se a identificação dos missings e outliers prejudiciais à análise 

estatística. A determinação dos outliers efetivou-se com base na distância de Mahalanobis, 

eliminando os valores considerados extremos. Consequentemente excluíram-se 14 

participantes da amostra. Para além disso, testou-se a normalidade das variáveis, tendo por base 

o processo de inferência estatística da distribuição normal, recorrendo-se a testes paramétricos 

e não-paramétricos. Todos os instrumentos utilizados no estudo foram avaliados ao nível da 

consistência interna, através do alfa de Cronbach, com o objetivo de assegurar que os itens dos 

instrumentos correspondiam às dimensões que pretendiam avaliar. Foram realizadas também 

análises confirmatórias aos instrumentos. No que concerne à análise dos dados, foram utilizados 

testes descritivos e correlacionais após uma análise preliminar com o objetivo de considerar 

violações às suposições de linearidade, homocedasticidade e normalidade. A magnitude do 

efeito (“força” das correlações) nas análises foi interpretada de acordo com Cohen (1992), 

determinando-se valores de r compreendidos entre .10 e .29 como uma magnitude de efeito 

pequeno, valores de r compreendidos entre .30 e .49 como uma magnitude de efeito média, e 

valores de r entre .50 e 1.0 como uma magnitude de efeito grande. 



13 

 

Resultados 

Prevalência de adição à Internet na amostra 

 No presente estudo foram identificados três grupos de sujeitos, divididos de acordo com 

os critérios definidos por Young e Abreu (2010): sujeitos com um uso normativo da Internet (n 

= 55; 22.2%); sujeitos com uma adição leve (n = 228; 59.8%); e sujeitos com uma adição 

moderada (n = 75; 17.9%); não tendo sido encontrados sujeitos com adição severa, segundo 

estes critérios.  

Análises diferenciais da adição à Internet em função de variáveis sociodemográficas 

 Para analisar a adição à Internet em função do sexo realizou-se um t-teste. Os resultados 

obtidos através dessa análise estatística permitiram verificar que existem diferenças 

significativas nos scores de adição à Internet, com magnitude do efeito grande [t(416) = 3.477; 

p < .001], com IC 95% [1.72, 6.21; 2

p  = .17], sendo o sexo masculino (M = 41.71; DP = 11.23) 

significativamente mais adicto do que o sexo feminino (M = 37.74; DP = 11.53). 

 No sentido de se verificar diferenças nos scores da adição à Internet em função da idade, 

foram criados 2 grupos etários (dos 18 aos 26 [Grupo 1], e dos 27 aos 35 [Grupo 2]) sendo 

posteriormente realizado um t-teste. Os resultados obtidos através dessa análise estatística 

permitiram verificar que não existiam diferenças significativas nos scores de adição à Internet 

em função da idade [t(416) = 1.656; p = .099], com IC 95% [-.45, 5.27] entre o grupo 1 (M = 

39.76; DP = 11.71) e o grupo 2 (M = 37.35; DP = 10.75).  

 Foram também analisadas as diferenças entre sujeitos solteiros (n = 388), casados (n = 

15) e em união de facto (n = 15) em relação à adição à Internet, tendo sido encontradas 

diferenças significativas entre os grupos [F(2, 415) = 7.994; p < .001]. Comparações post-hoc, 

utilizando o teste de Scheffé, permitiram verificar que existiram diferenças significativas 

especificamente entre o grupo de sujeitos solteiros e o grupo de sujeitos casados (p < .01). Não 

se verificaram diferenças significativas entre o grupo solteiro e união de facto (p = .126) e o 

entre o grupo união de facto e o grupo casado (p = .571). Apesar de a diferença ser 

estatisticamente significativa, a magnitude do efeito é pequena [ 2

p  = .04].  

 Foram ainda analisadas as diferenças de adição à Internet entre sujeitos estudantes (n = 

272), trabalhadores (n = 65), estudantes-trabalhadores (n = 58) e desempregados (n=23), não 

tendo sido encontradas diferenças significativas entre estes [F(3, 414) = .805; p = .492].  

 Por fim, foi avaliada a perceção subjetiva do sujeito de que o uso da Internet prejudicava 

a sua saúde física, através de uma questão (“Consideras que o uso que dás à internet prejudica 
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a tua saúde física?”), tendo sido encontradas diferenças significativas nos dois grupos em 

função da adição à Internet [t(416) = -6.146; p < .001], com IC 95% [-9.26, -4.77], tendo os 

sujeitos com perceção de que o uso da Internet prejudica a sua saúde física (M = 43.92; DP = 

11.72), níveis de adição significativamente mais altos do que os sujeitos sem essa perceção (M 

= 36.90; DP = 10.74), sendo a magnitude do efeito grande ( 2

p  = 0.29). Em acréscimo, foi 

analisada a perceção subjetiva do sujeito de que a sua vida seria mais triste sem a existência da 

Internet, tendo sido também encontradas diferenças significativas entre os grupos [t(416) = -

5.523; p < .001], com IC 95% [-8.27, -3.92]. Os sujeitos com perceção positiva da questão (M 

= 41.96; DP = 11.07) demonstraram níveis de adição significativamente maiores do que sujeitos 

com a perceção oposta (M=35.86; DP = 11.33), sendo a magnitude do efeito grande ( 2

p  = .26).  

Associação entre adição à Internet e sintomatologia psicopatológica 

 A relação entre adição à Internet (medida pelo IAT) e a depressão, hostilidade, 

ansiedade, e sensibilidade interpessoal (medidas pelo BSI) foi investigada utilizando o 

Coeficiente de Correlação de Pearson. As correlações encontradas são apresentadas na Tabela 

1.  

 Verificaram-se associações, com magnitude do efeito média (Cohen, 1992) e positivas, 

entre a adição à Internet e a depressão (r = .397; p < .001), entre adição à Internet e a hostilidade 

(r=.384; p<.001), entre adição à Internet e a ansiedade (r = .365; p <. 001), e ainda entre adição 

à Internet e a sensibilidade interpessoal (r = .366; p <. 001). Existem também associações 

positivas fortes entre todas as variáveis do BSI.  

 

Tabela 1 

Associação entre adição à Internet e hostilidade, depressão, ansiedade, e sensibilidade 

interpessoal 

 1 2 3 4 5 M ±DP 

1. IAT -     39.32±11.57 

2. Depressão .397** -    .86±.76 

3. Hostilidade .384** .609** -   .71±.59 

4. Ansiedade .365** .679** .642** -  .68±.62 

5. Sensibilidade 

interpessoal 
.366** .737** .571** .633** - .78±.78 

Nota: IAT = Internet Addiction Test; M = Média; DP = Desvio-padrão; ** p < .001 
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Análise diferencial da sintomatologia psicopatológica em função do grau de adição 

 Tendo por base correlações significativas entre adição à Internet e sintomatologia 

psicopatológica foi realizada uma MANOVA de forma a estudar as diferenças a nível da 

depressão, hostilidade, ansiedade e sensibilidade interpessoal em função do grau de adição. 

Neste sentido, a adição à Internet dividida em três grupos (G1: uso normal; G2: adição leve; 

G3: adição moderada) constitui a variável independente e depressão, hostilidade, ansiedade e 

sensibilidade interpessoal as quatro variáveis dependentes.  

 De acordo com os resultados observados, ilustrados na figura 1, verificou-se uma 

diferença estatística significativa entre os grupos em estudo na combinação da variáveis 

dependentes [F(8, 826) = 8.03; p < .001; Pillai’s Trace = .144, 2

p  = .072]. Considerando os 

resultados para as variáveis dependentes, separadamente, verificaram-se diferenças 

significativas entre os grupos em todas as variáveis dependentes. Especificamente a depressão 

[F(2, 415) = 24.87; p <. 001; 2

p  = .107], a hostilidade [F(2, 415)=21.53; p < .001; 2

p  = .904], 

a ansiedade [F(2, 415) = 27.20; p < .001; 2

p  = .116], e a sensibilidade interpessoal [F(2, 415) 

= 23.36; p<.001; 2

p  = .101]. A análise do 2

p  permitiu verificar que a magnitude do efeito é a 

média para todas as variáveis (Pallant, 2011).  

 Ainda, uma inspeção das médias marginais estimadas permitiu verificar que existiam 

diferenças nas médias de todas as variáveis dependentes em cada um dos grupos, revelando um 

aumento médio da depressão, hostilidade, ansiedade e da sensibilidade interpessoal no grupo 

de adição leve em comparação com o grupo de uso normal, e no grupo de adição moderada em 

comparação com o grupo de adição leve. Como recomendado em MANOVA’s com três ou 

mais níveis (Pallant, 2011) foram realizadas análises post-hoc. Mais especificamente, foi 

analisado o teste de Scheffé para as variáveis depressão e hostilidade, e o teste de Games-

Howell para as variáveis ansiedade e sensibilidade interpessoal, não se verificando 

homogeneidade de variâncias nestas. Foi utilizado um nível de significância de .013, ajustado 

segundo Bonferroni (Pallant, 2011). As análises são descritas na Tabela 2 e na Figura 1. 
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Tabela 2 

Análise diferencial da depressão, ansiedade, hostilidade e sensibilidade interpessoal, em 

função da adição à Internet 

BSI Grupos IAT M ±DP IC 95% 
Direção das diferenças 

significativas 

Depressão 

1. Uso normal 

2. Adição leve 

3. Adição moderada 

.49±.70 

.81±.73 

1.35±.74 

[.79, .94] 3>2>1 

Hostilidade 

1. Uso normal 

2. Adição leve 

3. Adição moderada 

.45±.49 

.67±.56 

1.07±.63 

[.66, .76] 3>2 

Ansiedade 

1. Uso normal 

2. Adição leve 

3. Adição moderada 

.40±.51 

.63±.58 

1.10±.66 

[.63, .75] 3>2>1 

Sensibilidade 

interpessoal 

1. Uso normal 

2. Adição leve 

3. Adição moderada 

.35±.59 

.75±.74 

.124±.88 

[.71, .86] 3>2>1 

Nota: BSI = Brief Symptom Inventory; IAT = Internet Addiction Test; M = Média; DP = Desvio-padrão; IC = 

Intervalo de Confiança 

  

 As análises realizadas indicam diferenças significativas nos níveis de depressão, 

hostilidade, ansiedade e sensibilidade interpessoal entre todos os grupos, com exceção entre o 

G2 e o G1 com respeito à hostilidade.  
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Figura 1  

Diferença de médias do score do IAT em função da depressão, hostilidade, ansiedade e 

sensibilidade interpessoal 

 

 

Discussão 

 O presente estudo teve como objetivo estudar as contingências psicopatológicas 

associadas à adição à Internet numa amostra de jovens adultos e adultos em Portugal. 

Considerando os objetivos propostos, o estudo procurou examinar as diferenças da adição à 

Internet em função de variáveis sociodemográficas, e ainda averiguar a associação entre a 

adição à Internet e a sintomatologia psicopatológica. Na amostra em estudo, utilizando os 

critérios mais recentes (Young & Abreu, 2010), a amostra não apresenta casos de adição severa, 

contudo apresenta uma taxa de adição leve e moderada de 77.8% (n=363). Estes resultados são 

semelhantes aos resultados obtidos por Pontes et al. (2014) numa amostra portuguesa (60% [n 

= 303]). 
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 Em relação às diferenças de género, os estudos são divergentes. Os nossos resultados 

vão ao encontro aos obtidos por Liberatore, Rosario, Martí, e Martínez (2011), Ostovar et al. 

(2016), Pontes e Patrão (2014), Sharma, Sahu, Kasar, e Sharma (2014), Widyanto, Griffiths, e 

Brunsden (2011): o género masculino tem scores significativamente mais elevados do que o 

género feminino, verificando-se ainda esta diferença noutro estudo com o CIAS (e não com o 

IAT), como instrumento avaliador da adição (Ko et al. 2006). Todavia, outros estudos não 

encontram diferenças significativas entre homens e mulheres em relação à adição à Internet 

utilizando o IAT (Weinstein et al., 2015) e outro utilizando o Generalized Problematic Internet 

Use Scale 2 (GPIUS2) (Gámez-Guadix, Calvete, Orue, & Las Hayas, 2015). A falta de 

coerência nos resultados poderá dever-se tanto às diferenças na metodologia utilizada, como às 

diferenças culturais e também poderá demonstrar a necessidade de uma análise mais profunda 

da validade externa do instrumento e a influência do género na adição à Internet (Fernández-

Villa et al., 2015).  

 O estudo da adição à Internet é intensamente focado em populações jovens e 

universitárias, teorizando-se que as condições biológicas, psíquicas e sociais, únicas destes 

sujeitos (e.g., fácil acesso, flexibilidade de horários, instabilidade psicológica), são fatores 

precipitantes para o desenvolvimento de uma adição (Kim et al., 2006; Panayides & Walker, 

2012), sendo encontradas, inclusive, diferenças significativas nos níveis de adição quando 

comparando as idades (Ni, Yan, Chen, & Liu, 2009). Apesar disto, no presente estudo, a idade 

do sujeito não se apresentou com um fator diferenciador da adição à Internet. Isto poderá estar 

associado à normatização da utilização da Internet a partir de uma certa idade, significando 

assim que o tipo de uso poderá ser cimentado no indivíduo na sua adolescência. Numa outra 

perspetiva, poderá dever-se ao facto da amostra utilizada se inserir na mesma geração, descrita 

na sociologia como Geração Z (Issa & Isaias, 2016), denotando-se assim uma homogeneidade 

na utilização recreativa da Internet.  

 O presente estudo não encontrou diferenças significativas em relação à utilização da 

Internet nos sujeitos quando analisados em função da situação profissional (estudantes, 

trabalhadores, trabalhadores-estudantes e desempregados), contrariando os resultados de Chack 

e Leung (2004). Estes resultados robustecem a conjuntura de que o tipo de uso poderá estar 

associado à geração do indivíduo, entre outros fatores, não demonstrado ser a situação 

profissional um fator relevante ao desenvolvimento de uma adição à Internet. E ainda, reforçam 

a necessidade de investigações mais extensas destas questões, não devendo esta problemática 

ser forçosamente focada em populações estudantis.  
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 Com relação ao estado civil, o presente estudo encontrou diferenças significativas entre 

sujeitos solteiros, casados e em união de fato, sendo que os primeiros eram os que apresentavam 

maiores níveis de adição à Internet. Estes resultados vão ao encontro dos resultados obtidos por 

Pontes et al. (2014) tendo os autores encontrado diferenças significativas na adição à Internet 

entre sujeitos numa relação e sujeitos solteiros. Este resultado poderá indicar e explicar-se, pelas 

atividades específicas desenvolvidas na Internet, que desta forma diferem estando ou não, o 

sujeito numa relação amorosa. Poderá teorizar-se que sujeitos solteiros utilizarão mais 

frequentemente as redes sociais, videojogos, pornografia, entre outros, e que atividades como 

estas poderão ser mais reduzidas no caso de existir uma relação amorosa. Apesar disto devem 

ler-se com cuidado estes resultados, na medida em que o presente estudo não contabiliza as 

relações de namoro.  

 Os sujeitos foram ainda questionados sobre a sua perceção acerca do uso da Internet e 

de como este prejudicava ou não, a sua saúde física (e.g., O uso que dás à Internet prejudica a 

tua saúde física?). Os resultados encontrados indiciam que sujeitos com perceção de que o uso 

dado à Internet prejudica a sua saúde física evidenciam, de fato, maiores níveis de adição, 

apontando para uma consciência de um possível impacto negativo da utilização problemática 

da Internet (Pontes et al., 2014). 

 Os sujeitos foram, igualmente, questionados acerca da influência que a não existência 

da Internet teria nas suas vidas (e.g., Achas que a tua vida seria mais triste sem Internet?). De 

novo, os resultados indicam diferenças significativas entre os dois grupos analisados, 

mostrando que sujeitos com esta perceção mostram resultados mais elevados nos scores do 

IAT. Estes resultados são importantes a nível da investigação, na medida em que demonstram 

que as perceções e, analogamente, as questões de autorrelato fornecem resultados credíveis. Os 

resultados encontram-se em consonância com o estudo de Pontes e Patrão (2014), em que os 

autores denotam que sujeitos com uma perceção de qualidade de vida geral mais reduzida 

percecionam-se com mais adictos à Internet. Também estão em linha com os resultados de 

Widyanto et al. (2011), que concluíram que sujeitos que se definiam como adictos à Internet 

tinham de facto scores mais elevados no IAT e no Internet-Related Problem Scale (IRPS). Estes 

resultados poderão, portanto, demonstrar uma consciencialização da adição à Internet por parte 

dos sujeitos.   

 Por fim, os resultados encontrados demonstram uma associação positiva entre adição à 

Internet e os sintomas psicopatológicos analisados, indicando assim níveis mais elevados de 

depressão, ansiedade, hostilidade e sensibilidade interpessoal em sujeitos mais adictos à 
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Internet. Ainda, a análise das diferenças entre os três grupos (grupo de sujeitos com uso normal, 

grupo de sujeitos com adição leve e grupo de sujeitos com adição moderada) demonstra 

diferenças significativas do nível da adição entre estes. Os nossos resultados vão ao encontro 

com estudos que utilizaram o Symptom Checklist – 90 – Revision (SCL-90-R) (e.g., Alavi, 

Maracy, Jannatifard, & Eslami, 2011; Jang et al., 2008; Yang, 2001) e suportam esta evidência. 

A adição à Internet é também associada com ideação suicida (Kim et al., 2006) e sintomatologia 

obsessiva-compulsiva (Ha et al., 2007). Inclusivamente, um estudo por Lee et al. (2008), que 

analisa a relação entre adição à Internet e depressão através da análise de uma componente 

genética associada a depressão, obteve resultados que sugerem que sujeitos com adição à 

Internet poderão ter traços de personalidade, e de genética, similares a pacientes com depressão. 

Por fim, deve ter-se em consideração um estudo longitudinal conduzido por Ko et al. (2007), 

em que os autores analisaram a baixa hostilidade e a baixa sensibilidade interpessoal como 

fatores potenciadores da remissão da adição à Internet e que devem ser tidos em conta na prática 

clínica.    

 De uma perspetiva clínica, as adições podem representar uma tentativa de controlo de 

sintomas de depressão e ansiedade e, dessa forma, refletir esquemas nucleares de insegurança 

e sentimentos de vazio interior. Igualmente importantes, e como já dissemos, é a hostilidade e 

a sensibilidade interpessoal, que podem ser fatores potenciadores da adição e, quando 

controladas, auxiliares no tratamento (Ko et al., 2007). Mais especificamente, a sensibilidade 

interpessoal, traduzida numa multiplicidade de dificuldades interrelacionais e agindo como 

fator precipitante de sintomas de depressão e ansiedade, deverá ser um dos principais focos do 

tratamento. Ainda, segundo Echeburúa e Corral (2010), a terapia em sujeitos adictos deve focar-

se, não na abstinência da Internet, mas sim no seu uso moderado e prevenção de recaídas. 

 Portanto, e apesar de não termos averiguado a capacidade preditiva da adição, os 

resultados apontam para uma relação entre adição à Internet e a sintomatologia psicopatológica 

analisada, podendo assim deduzir-se que uma, ou ambas das seguintes premissas são verdade. 

1. A adição à Internet é um fator precipitante para o desenvolvimento de sintomatologia 

patológica, nomeadamente a depressão, ansiedade, hostilidade e sensibilidade interpessoal. 2. 

A sintomatologia patológica, nomeadamente a depressão, ansiedade, hostilidade e sensibilidade 

interpessoal apresentam-se como fatores precipitantes para o desenvolvimento de uma adição 

à Internet. 
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Implicações práticas, limitações e propostas para estudos futuros 

 De uma perspetiva clínica os resultados encontrados apontam para a necessidade de 

maior atenção por parte dos profissionais de saúde quanto aos hábitos desenvolvidos online, na 

medida em que estes poderão ocultar, afetar, ou agravar a sintomatologia psicopatológica, ou 

dificultar ou mesmo impedir o tratamento da mesma. Ainda assim, parece importante a 

perceção que o próprio indivíduo tem do seu grau de adição, o que poderá demonstrar-se como 

uma questão relevante na anamnese. 

 Com relação às limitações do estudo, em primeira análise, sobre o instrumento utilizado 

para medir a adição à Internet, dever-se-á ter em conta que os pontos de corte definidos são 

especulativos, não tendo sido conduzidos estudos empíricos que comprovem os mesmos 

(Pontes et al., 2014). Aliás, todos os nossos resultados devem ser interpretados com cuidado, 

pois utilizamos instrumentos de autorrelato e sabemos como estes se tornam suscetíveis a 

fatores parasitas como a desejabilidade social, entre outros. Também, a aplicação de 

questionários online sofre algumas ameaças metodológicas, como a não-supervisão dos 

participantes, podendo ser questionada a identidade dos participantes. Apesar disto, são de 

realçar também, algumas potencialidades da aplicação de questionários online, como a 

possibilidade de recrutar populações de difícil acesso, de obter uma amostra mais diversificada, 

garantindo o estado de anonimato e motivação dos participantes (Gosling & Mason, 2015). 

 Estudos futuros deverão objetivar a relação causal entre uso da Internet e psicopatologia, 

através de estudos longitudinais, por exemplo, tendo em atenção as várias características 

sociodemográficas, sendo que se denota na literatura uma certa inconsistência de resultados que 

poderá ser causada pela divergência cultural. E, ainda, analisar a população geral, desviando 

assim o foco na população estudantil.  
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Resumo 

A adição à Internet mostra-se atualmente como um problema societal e pessoal crescente e com 

necessidade de uma análise cuidada e aprofundada sobre os seus contornos. Pode ser definida 

como uma preocupação excessiva ou fracamente controlada sobre comportamentos ligados à 

Internet, podendo levar a distress, problemas relacionais ou mesmo sintomatologia 

psicopatológica. Uma das questões mais relevantes no estudo da adição à Internet pondera sobre 

que aspetos específicos do indivíduo o tornam mais ou menos predisposto ao desenvolvimento 

desta adição. Desta forma, o presente estudo tem por objetivo estabelecer associações e 

capacidades preditivas dos cinco fatores de personalidade com a adição à Internet. Neste 

sentido, foi utilizada uma amostra de 418 participantes, entre os 18 e os 35 anos, que 

preencheram um questionário sociodemográfico, o Internet Addition Test e o NEO-Five Factor 

Inventory, tendo sido analisadas as estruturas fatoriais e a consistências internas das escalas. 

Foi observado que a adição à Internet está associada ao tempo despendido online 

recreativamente. Foi também observado que as atividades específicas, nomeadamente o uso de 

redes sociais e videojogos, está associado com a adição à Internet mais do que outras atividades. 

Ao nível da personalidade, o modelo de regressão criado permitiu concluir que o Neuroticismo 

prediz positivamente a adição à Internet e a Conscienciosidade prediz a mesma negativamente. 

Desta forma o nosso estudo concluiu que os cinco fatores da personalidade poderão funcionar 

como preditores de adição à Internet, denotando-se relevo clínico para a Conscienciosidade e 

Neuroticismo.  

 

Palavras-chave: Adição à Internet, Personalidade, Tempo Online, Atividades Online 
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Abstract 

Internet addiction is, nowadays, a growing social and personal problem, with a need for careful 

and in-depth analysis of its contours. It can be defined as an excessive or weakly controlled 

concern about behaviours connected to the Internet, which can lead to distress, relational 

problems or even psychopathological symptomatology. One of the most relevant questions in 

the study of Internet addition is that specific aspects of the individual makes him predisposed 

to the development of this addition. Thus, the present study aims to establish associations and 

predictive capabilities of the five personality factors with Internet addiction. A sample of 418 

participants, aged 18-35, that completed a sociodemographic questionnaire, the Internet 

Addition Test, and the NEO-Five Factor Inventory was used. The factorial structures and 

internal consistencies of the scales were analysed. It has been observed that Internet addiction 

is associated with time spent online recreationally. It was also observed that specific activities, 

namely the use of social networks and video games, is associated with Internet addiction more 

than other activities. About personality, the regression model created allowed to conclude that 

Neuroticism positively predicts Internet addiction and Conscientiousness predicts the same 

negatively. In this way, our study concluded that the five personality factors could function as 

predictors of Internet addition, denoting clinical relevance for Conscientiousness and 

Neuroticism. 

 

Keywords: Internet Addition, Personality, Online Time, Online Activities  
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Introdução 

 A Internet é um instrumento utilizado por biliões de pessoas atualmente, e de especial 

fácil acesso. A Internet em si, definida como um sistema global de redes de computadores, é 

um instrumento neutro sendo a adição, ou não, a este determinado por particularidades do 

sujeito que o usa e da forma como o usa. Assim as particularidades do sujeito determinarão, 

tanto o tipo de uso da Internet, como o significado que esta possui na vida de cada um. Logo, 

uma das principais linhas de investigação na adição à Internet é a sua associação com a 

personalidade (Zhou et al., 2017). Um dos motivos para isto é a forte associação entre certos 

traços da personalidade e determinados distúrbios psicológicos, mais especificamente 

desordens de adição (Ball & Schottenfeld, 1997; Reuter & Neter, 2001). Com efeito, existem 

na literatura várias associações da adição à Internet com várias características e distúrbios da 

personalidade.  

 A Abertura à Experiência, um traço da personalidade caracterizado pela curiosidade, 

independência, imaginação, criatividade e gosto pela inovação (McCrae & John, 1992) é 

associado positivamente à adição à Internet em algumas investigações (Hwang et al., 2014; 

McElroy, Hendrickson, Townsend, & DeMarie, 2007; Servidio, 2014). 

 A Conscienciosidade é um traço da personalidade que se caracteriza pelo planeamento, 

organização, disciplina, cuidado, guiada por princípios e regras, e trabalho duro (McCrae & 

John, 1992) sendo associado negativamente com adição à Internet (Durak & Senol-Durak, 

2014; Randler, Horzum, & Vollmer, 2014). 

 A Extroversão é definida com a quantidade e intensidade da interação social e representa 

a capacidade do indivíduo de agir com confiança e competitividade (McCrae & John, 1992). 

Sendo este traço associado diretamente com as relações interpessoais, é de especial interesse na 

investigação sobre a adição à Internet, e de como indivíduos extrovertidos e introvertidos se 

expressam online, e ainda, se essa expressão é saudável ou não. Existe grande controvérsia na 

literatura sobre esta relação, havendo investigadores que concluem que existe e toma uma 

direção positiva (Rahmani & Lavasani, 2011), negativa (Hwang et al., 2014; Servidio, 2014; 

Van der Aa et al., 2009) ou nula (Puerta-Cortés & Carbonell, 2014). Kraut et al. (2002) relatam 

que diferenças na introversão/extroversão nos indivíduos irá determinar o impacto das suas 

condutas sociais online, descrevendo que sujeitos extrovertidos, tendo mais recursos sociais do 

que os introvertidos, beneficiarão de sentimentos de bem-estar, baixas de níveis de solidão, 

menos pressão do tempo e aumento da autoestima. 
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 A Amabilidade descreve indivíduos que não gostam de conflitos e competitividade. 

Indivíduos “amáveis” são tolerantes, que perdoam com facilidade e evitam o uso da força ou 

pressão (McCrae & John, 1992). Vários estudos concluem que existe uma relação significativa 

e negativa entre Amabilidade e adição à Internet (Hwang et al., 2014; Kuss, Griffiths, & Binder, 

2013; Servidio, 2014; Van der Aa et al., 2009). 

 O Neuroticismo, também descrito como desequilíbrio emocional, descreve o traço de 

personalidade que se caracteriza pela existência de sentimentos negativos, pensamentos mal 

adaptativos, dificuldades em arranjar estratégias de coping e lidar com situações de stresse, 

recorrendo muitas vezes à negação (McCrae & John, 1992). Desta forma é um traço que mostra 

uma relação positiva e significativa com adição à Internet (Kuss et al., 2013; Montag, 

Jurkeiwicz, & Reuter, 2010; Puerta-Cortés & Carbonell, 2014; Yan, Li, & Sui, 2014) 

especulando-se que indivíduos com personalidade neurótica utilizem a Internet com método de 

coping tornando-se assim dependentes desta (Hardie & Tee, 2007).  

 Existem também correlações entre características da personalidade borderline e adição 

à Internet (Daldubak, Evren, Aldemir, & Evren, 2014; Wu, Ko, & Lane, 2016) sendo 

especulado que indivíduos com este tipo de personalidade tendem a usar a Internet 

impulsivamente, como forma de alívio de sintomas de solidão e tédio (Black, Belsare, & 

Schlosser, 1999). Também Kim, Namkoong, Ku e Kim (2008) e Wu et al. (2016) descrevem 

correlações entre adição à Internet e traços de personalidade narcisista que, explicam os autores, 

poderá estar relacionado com os mecanismos de recompensa associados a várias atividades 

online. Neste sentido, indivíduos com este tipo de personalidade procuram uma sensação de 

grandiosidade, fantasias de sucesso, poder e reconhecimento online de forma a colmatar o que 

lhes falta na vida real. Ainda Black et al. (1999) associam a desordem de personalidade 

antissocial com uso excessivo do computador especulando que indivíduos com este tipo de 

desordem procuram a excitação e inovação envolvidas no uso do computador e, transportando 

para a atualidade, no uso da Internet.  

 As investigações descritas podem ser analisadas transversalmente com os resultados 

obtidos por Saulsman e Page (2004), numa metanálise que associa o modelo dos cinco fatores 

com os distúrbios de personalidade. Especificamente é descrito que desordens de personalidade 

particularmente caracterizadas por distress emocional (e.g., borderline) mostravam associações 

positivas com Neuroticismo; desordens de personalidade caracterizadas pela procura de 

ambientes sociais mostravam associações positivas com Extroversão (e.g., narcísica); 

desordens de personalidade caracterizadas por dificuldades interpessoais mostravam 
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associações negativas com Amabilidade (e.g., borderline; narcísica); desordens de 

personalidade caracterizadas por dificuldades interpessoais mostravam associações negativas 

com Amabilidade (e.g., antissocial); e desordens de personalidade caracterizadas por 

imprudência mostravam associações negativas com Conscienciosidade (e.g., borderline; 

antissocial).  

 O tempo passado online recreativamente é também descrito como um fator de risco 

(Jorgenson, Hsiao, & Yen, 2016), sendo associado com a adição à Internet (Young, 1998), 

assim como o prolongamento do uso da Internet, aquando da existência da adição, também é 

um fator de risco, neste caso para agravamento de depressão e tendências suicidas (Fu, Chan, 

Wong, & Yip, 2010). No entanto, Gamito et al. (2016) discutem que apenas o tempo passado 

online é insuficiente para ser considerado fator de risco, valorizando acima disso as atividades 

realizadas online. Estes dados levantam a questão, em primeira instância, da importância do 

tempo passado online de forma recreativa como um fator associado à adição e, ainda, se 

independentemente do tempo, algumas atividades realizadas online têm associação ou não com 

a adição.  

 Tendo em conta estes fatores, o presente estudo propõe-se: 1) analisar a associação entre 

adição à Internet e o tempo passado online recreativamente; 2) estudar a relação entre adição à 

Internet e atividades específicas desenvolvidas online; por fim, 3) investigar se a personalidade 

é preditiva da adição à Internet. 

 

Método 

Instrumentos 

 O questionário sociodemográfico foi aplicado com vista à recolha de informação 

relativa à idade, sexo e localização geográfica do indivíduo. Incluiu ainda questões relativas ao 

tempo passado online recreativamente e a vários tipos de atividades desenvolvidas online pelo 

sujeito.  

 O Internet Addiction Test (IAT), criado por Young (1998), foi o primeiro instrumento 

validado de avaliação de adição à Internet. No presente estudo, a dependência à Internet foi 

avaliada através da versão portuguesa adaptada por Pontes et al. (2014). O IAT foi, ao longo 

dos anos, replicado, validado e testado em termos de validade e fidelidade através de vários 

estudos (e.g., Khazaal et al., 2008; Fernández-Villa et al., 2015; Hawi, Blachnio, & Przepiorka, 

2015; Lai et al., 2013; Pontes, Patrão, & Griffiths, 2014). Segundo Young (2011), o melhor 

método para realizar o despiste clínico do uso compulsivo da Internet é através da comparação 
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de critérios já estabelecidos noutras formas de dependência. Deste modo, o IAT é uma 

adaptação dos critérios estabelecidos para o jogo patológico do Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders 4th Edition (DSM-4), pois eram observáveis semelhanças a nível 

da tolerância e abstinência (Young, 1996). Generalizando, o IAT procura avaliar o grau de 

envolvimento do indivíduo com a Internet e a forma como o uso excessivo desta ferramenta o 

afeta negativamente nas várias áreas da sua vida. O IAT é constituído por um conjunto total de 

20 itens de autorrelato, do tipo Likert, numa escala de 6 pontos, fornecendo – o score total – 

um índice de adição que espelha os danos causados pelo uso (leve, moderado ou severo) da 

Internet. Neste sentido, considera-se entre 0 a 30 pontos um utilizador normal; entre 31 a 49 

pontos um utilizador com adição leve; entre 50 a 79 um utilizador com adição moderada (que 

pode apresentar problemas ocasionais a frequentes dado o uso da Internet) e entre 80 a 100 

pontos um utilizador com adição severa (que pode apresentar problemas significativos advindos 

da utilização da Internet) (Young & Abreu, 2010; Ostovar et al., 2016). No que respeita aos 

valores para a confiabilidade para a presente amostra foi obtido o valor .88. Relativamente à 

análise fatorial confirmatória, o ajustamento dos valores foi confirmado, sendo χ2(159) = 

407.736; p = .000; Ratio = 2.564; GFI = .904; CFI = .902; RMR = .059 e RMSEA = .061. 

 O NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI) (Costa & McCrae, 1999), adaptado à 

população portuguesa por Lima e Simões (2008), constituindo uma versão fiável do NEO-PI-

R (Pedroso-Lima et al., 2014), é um instrumento de 60 itens para avaliação de 5 dimensões da 

personalidade, nomeadamente: Neuroticismo, Extroversão, Abertura à Experiência, 

Amabilidade e Conscienciosidade. O Neuroticismo quantifica o contínuo que vai desde a 

adaptação à instabilidade emocional. A Extroversão mede a quantidade e a intensidade das 

interações interpessoais, a sociabilidade, o nível de atividade, a necessidade de estimulação e a 

capacidade de exprimir alegria. A Abertura à Experiência avalia a procura proactiva e a 

apreciação da experiência por si própria, a tolerância e a exploração do não familiar. A 

Amabilidade mede a qualidade da orientação interpessoal, segundo um contínuo que vai desde 

a compaixão, ao antagonismo nos pensamentos, sentimentos e emoções. Por fim, a 

Conscienciosidade quantifica o grau de organização, persistência e motivação no 

comportamento orientado para um objetivo. Neste instrumento, solicita-se ao sujeito que 

assinale o seu grau de concordância, em relação a cada item, mediante uma escala tipo Likert, 

de “Discordo Fortemente” (0 pontos) a “Concordo Fortemente” (4 pontos), com exceção dos 

itens invertidos (pontuados inversamente). No que respeita aos valores para a confiabilidade 

para a presente amostra, foram obtidos os seguintes valores: Neuroticismo: .87; Extroversão: 
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.81; Abertura à Experiência: .67; Amabilidade: .76; Conscienciosidade: .87. Relativamente à 

análise fatorial confirmatória o ajustamento dos valores foi confirmado, sendo χ2(155) = 

488.576; p = .000; Ratio = 3.152; GFI = .897; CFI = .907; RMR = .040 e RMSEA = .072. 

Participantes 

 A amostra final consistiu em 418 participantes. A idade dos participantes variou entre 

os 18 e os 35 anos (M=22.00; DP=4.10) e mais de metade (60.3%) era do género feminino. 

Relativamente à escolaridade, os participantes tinham concluído o ensino secundário (42,3%), 

a licenciatura (41,1%), o mestrado (16,3%), e o doutoramento (0,2%). No que concerne à 

situação profissional, os sujeitos estudavam (65,1%), trabalhavam (15,6%), estudavam e 

trabalhavam em simultâneo (13,9%), ou encontravam-se desempregados (5,5%).Por fim, em 

relação ao estado civil, os participantes eram solteiros (92.8%), estavam em união de facto 

(3.6%), ou eram casados (3.6%).  

Procedimentos 

 A amostra foi recolhida de forma aleatória recorrendo apenas à aplicação de 

questionário online. O questionário foi disponibilizado e divulgado através de e-mail e das redes 

sociais Facebook e Reddit. Os participantes foram informados sobre o objetivo geral do estudo, 

foram garantidas as condições de confidencialidade e anonimato. Os procedimentos do estudo 

foram conduzidos e aprovados de acordo com o Regulamento da Comissão de Ética da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

Estratégias de análise de dados 

A análise estatística foi realizada através do Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 23.0. Realizou-se a identificação dos missings e outliers prejudiciais à análise 

estatística. A determinação dos outliers efetivou-se com base na distância de Mahalanobis, 

eliminando os valores considerados extremos. Consequentemente, excluíram-se 14 

participantes da amostra. Para além disso, testou-se a normalidade das variáveis, tendo por base 

o processo de inferência estatística da distribuição normal, recorrendo-se a testes paramétricos 

e não-paramétricos. Todos os instrumentos utilizados no estudo foram avaliados ao nível da 

consistência interna, através do alfa de Cronbach, com o objetivo de assegurar que os itens dos 

instrumentos correspondiam às dimensões que pretendiam avaliar. Foram realizadas também 

análises confirmatórias aos instrumentos. No que concerne à análise dos dados, foram utilizados 

testes descritivos e correlacionais após uma análise preliminar com o objetivo de considerar 

violações às suposições de linearidade, homocedasticidade e normalidade. A magnitude do 

efeito nas análises foi interpretada de acordo com Cohen (1992), determinando-se valores de r 
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compreendidos entre .10 e .29 como uma magnitude de efeito pequeno, valores de r 

compreendidos entre .30 e .49 como uma magnitude de efeito média, e valores de r entre .50 e 

1.0 como uma magnitude de efeito grande.  

 

 Resultados 

Análises ao tempo passado online recreativamente e atividades específicas  

 A relação entre adição à Internet e o tempo passado online de forma recreativa foi 

investigada utilizando o Coeficiente de Correlação de Spearman. A correlação é apresentada na 

Tabela 1. Verificou-se uma correlação, com magnitude de efeito média, positiva entre a adição 

à Internet e o tempo passado online recreativamente (r = .402; p < .001), ou seja, quanto mais 

tempo passado online de forma recreativa, maior adição à Internet. 

 A relação entre adição à Internet e várias atividades realizadas online (e.g., jogos; redes 

sociais; noticias; multimédia [TV, filmes, séries e música]; compras e vendas) de forma 

recreativa foi investigada utilizando o coeficiente de correlação de Spearman. As correlações 

são apresentadas na Tabela 1. Verificaram-se correlações pequenas e positivas entre a adição à 

Internet e o uso da Internet para jogos (r = .298; p < .001), e o uso de redes sociais (r = .180; p 

< .001); e o uso da Internet para multimédia (r = .140; p < .01). Por fim não foi encontrada uma 

correlação significativa entre adição à Internet e o uso da Internet para notícias, compras e 

vendas. 

 

Tabela 1 

Associação entre adição à Internet, tempo recreativo e atividades online  

Escala 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. M ±DP 

1. IAT -       39.32±11.57 

2. Tempo .402*** -      1.72±.94 

3. Jogos .298*** .291*** -     1.39±1.09 

4. Redes sociais .180*** .141** -.099*** -    2.26±.857 

5. Notícias .091 .091 .105* .195*** -   2.25±.752 

6. Multimédia .140** .245*** .106* .206*** .312*** -  2.54±.702 

7. Compras e 

vendas 
.027 .139** .253*** .029 .260*** .186*** - 1.18±.897 

Nota: IAT = Internet Addiction Test; M = Média; DP = Desvio-padrão; *p < .05, ** p < .01, *** p < .001  
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Correlação entre personalidade e adição à Internet, média e desvio-padrão 

 A relação entre adição à Internet e o Neuroticismo, Extroversão, Abertura à Experiência, 

Amabilidade, e Conscienciosidade foi investigada utilizando o Coeficiente de Correlação de 

Pearson. As correlações são apresentadas na Tabela 2. Verificou-se uma associação média e 

positiva entre a adição à Internet e o Neuroticismo (r = .345; p < .001); verificou-se uma 

associação média e negativa entre a adição à Internet e a Conscienciosidade (r = -.464; p < 

.001); e associações pequenas e negativas entre adição à Internet e a Extroversão (r = -.246; p 

< .001) e a Amabilidade (r = -.187; p < .001). Por fim não foi encontrada uma correlação 

significativa entre adição à Internet e Abertura à Experiência.  

 

Tabela 2 

Associação entre adição à Internet e os cinco fatores da personalidade 

Escala 1 2 3 4 5 6 M ±DP 

1. IAT -      39.32 ± 11.57 

2. Neuroticismo .345** -     23.90 ± 8.68 

3. Extroversão -.187** -.432** -    27.20 ± 6.94 

4. Abertura à Experiência -.050 -.114* .122* -   29.49 ± 6.00 

5. Amabilidade -.246** -.272** .349** .139** -  31.43 ± 6.23 

6. Conscienciosidade -.464** -.318** .366** .065 .342** - 30.47 ± 7.86 

Nota: IAT = Internet Addiction Test; M = Média; DP = Desvio-padrão; *p < .05, ** p < .01 

 

Papel preditor do sexo e dos cinco fatores da personalidade na adição à Internet  

 Tendo-se verificado correlações significativas entre as variáveis em questão foi 

realizada uma regressão hierárquica múltipla de forma a avaliar a capacidade preditiva da 

personalidade, avaliada em cinco fatores, na adição à Internet. O bloco 1 correspondeu incluiu 

a variável dummy sexo, correspondendo o 0 ao sexo masculino e o 1 ao sexo feminino. O bloco 

2 incluiu as variáveis do NEO-FFI, nomeadamente, o Neuroticismo, a Extroversão, a Abertura 

à Experiência, a Amabilidade, e a Conscienciosidade, constituindo, como um todo, a 

personalidade. 

  O bloco 1 explica 3% da variância na adição à Internet. Após a introdução do bloco 2 o 

total da variância explicada pelo modelo é de 27%, F (6, 411) = 26.89, p < .001. Os cinco fatores 

da personalidade explicavam adicionalmente 25% da variância na adição à Internet, quando 
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controlada o sexo do sujeito ΔR2 = .25, ΔF (5, 411) = 29.03, p < .001. No modelo final as 

variáveis que predizem positivamente a adição foram o Neuroticismo (β = .293, p < .001) e a 

Extroversão (β = .120, p < .05). E, as variáveis que predizem negativamente a adição foram o 

sexo, apresentando o sexo masculino valores de adição significativamente maiores, (β = -.138, 

p < .01); e a Conscienciosidade (β = -.350, p < .001), tendo esta última sido a variável de maior 

contributo para o modelo.  

 

Tabela 3 

Preditores da adição à Internet 

 Adição à Internet 

 Modelo 1 Modelo 2  

Variável Β β 

Sexo -.168** -.138** 

Neuroticismo  .293*** 

Extroversão  .120* 

Abertura à Experiência  -.007 

Amabilidade  -.070 

Conscienciosidade  -.350*** 

R2 .03 .27 

F 12.09** 26.89*** 

ΔR2  .25 

ΔF  29.03 

Nota: *p≤.05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Discussão 

 O presente estudo teve como objetivos estudar a associação entre adição à Internet e o 

tempo passado online recreativamente, a associação entre adição à Internet e vários tipos de 

atividades desenvolvidas online e, ainda, analisar a personalidade e o sexo como fatores 

preditivos da adição à Internet.  

 Com relação às análises realizadas na associação do tempo passado online 

recreativamente e a adição à Internet foi encontrada uma associação positiva e significativa. 

Esta análise denota uma relação entre o tempo passado online em atividades não ligadas ao 
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trabalho e adição à Internet, podendo significar que indivíduos mais adictos despendem mais 

tempo em atividades não laborais na Internet, ou ainda que, o passar demasiado tempo em 

atividades recreativas na Internet poderá contribuir para o desenvolvimento de uma adição à 

mesma, ou a uma atividade específica desenvolvida. Estes resultados vão ao encontro a outros 

estudos que exploraram a relação entre tempo passado online e adição (Ferraro, Caci, D’amico, 

& Blasi, 2006; Jan, Hwang, & Choi, 2008; Montag et al., 2010; Tonioni et al., 2012). Este 

determina-se também como um fator importante a controlar, em termos clínicos, na medida em 

que o controlo do tempo que o indivíduo passa online poderá ser um catalisador para o 

desenvolvimento de relações e laços no mundo real, devido ao tempo “extra” criado. Este 

melhorado aproveitamento do tempo poderá ser melhor explorado e potencializado quando 

aliado ao aconselhamento terapêutico.  

 Em relação às análises realizadas entre a adição à Internet e as atividades específicas 

desenvolvidas online foram encontradas associações positivas entre a adição e três atividades 

específicas, nomeadamente, o uso de redes sociais, o uso de videojogos e o uso de multimédia. 

Por outro lado, não foram encontradas associações da adição à Internet com o uso da Internet 

para notícias, compras e vendas. Desta forma, os resultados sugerem que o tipo de uso poderá 

ser um dado relevante para a análise da adição. Esta é uma questão discutida na literatura, uma 

vez que a adição poderá ser estar associada a atividades específicas desenvolvidas online e não 

a um uso generalizado da Internet (Gamito et al., 2016; Pontes & Patrão, 2014), sendo inclusive 

argumentado que os tipos de uso deveriam ser analisados individualmente e não generalizados, 

e simplificados como uma única adição à Internet (Starcevic & Aboujaoude, 2017). É 

importante destacar ainda que vários estudos focam a investigação da adição à Internet no uso 

de videojogos (Lee & Leeson, 2015; Kim et al., 2008; Schou Andreassen et al., 2016) e redes 

sociais (Pezoa-Jares, Espinoza-Luna, & Vasquez-Medina, 2012; Schou Andreassen et al., 

2016), estando estas atividades ligadas a recompensas imediatas – como no caso dos videojogos 

as várias recompensas e conquistas (reputação, mecânicas, competição), recompensas sociais 

(socialização, relações online e trabalho de equipa), e a imersividade (descoberta, role-playing, 

customização, escape) (Kuss, Louws, & Wiers, 2012), e no caso das redes sociais, como 

exemplo, o sentimento de pertença e partilha, reconhecimento pelos pares e capacidade de 

vigilância (Cash, Rae, Steel, & Winkler, 2012). Denota-se assim estas duas atividades como 

um foco na investigação da adição.  

 O presente estudo analisou os fatores de personalidade do Big-Five (McCrae & John, 

1992) tendo encontrado associações positivas entre os cinco grandes fatores ou dimensões da 
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personalidade e a adição à Internet. Desta forma foi criado um modelo de regressão linear, 

criando dois blocos. O primeiro bloco composto pela variável dummy sexo demonstrou que o 

sexo masculino apresenta valores mais elevados de adição do que o sexo feminino. Uma 

possível explicação para isto poderá ser o maior interesse demonstrado pelo sexo masculino 

para os videojogos, explicado a nível neurológico (Hoeft, Watson, Kesler, Bettinger, & Reiss, 

2008). Apesar disso não existe coerência na literatura de que o sexo masculino seja mais adicto 

em diferentes culturas (Weinstein et al., 2015). No segundo bloco foi analisada a capacidade 

preditiva da personalidade na adição à Internet. Os resultados permitem concluir que, no 

presente estudo, a personalidade como um todo predizia 25% da variância total da adição à 

Internet. Deve-se ainda realçar os dois fatores que apresentam maior influência no modelo, 

sendo eles o Neuroticismo e a Conscienciosidade. Estes resultados vão ao encontro com 

resultados obtidos por outros investigadores, sendo descrita uma associação positiva entre 

adição à Internet e Neuroticismo (Kuss et al., 2013; Puerta-Cortés & Carbonell, 2014), e ainda 

o Neuroticismo como preditor da adição à Internet (Hardie & Tee, 2007; Yan et al., 2014; Zhou 

et al., 2017). Sendo o Neuroticismo caracterizado pela tendência às emoções negativas como a 

ansiedade, estes resultados poderão ser explicados pela procura do evitamento de sentimentos 

de ansiedade e ansiedade da interação social (Armstrong, Phillips, & Saling, 2000), aumentar 

o sentimento de pertença (Amiel & Sargent, 2004), e de forma a criar interações sociais 

(Amichai-Hamburger & Ben-Artzi, 2003; Dong, Wang, Yang, & Zhou, 2013; Hamburger & 

Ben-Artzi, 2000; Tosun & Lajunen, 2010; Tsai et al., 2009).  

 Por fim, e sendo o fator de maior impacto no modelo, a Conscienciosidade é associada 

negativamente com a adição à Internet (Randler et al., 2014), sendo também descrito que níveis 

baixos de Conscienciosidade foi preditivo de adição à Internet (Durak & Senol-Durak, 2014; 

Landers & Lounsbury, 2006; Zhou et al., 2017). Este facto poderá ser explicado pela falta de 

responsabilidade, organização, disciplina e regras, características em indivíduos com menores 

níveis de Conscienciosidade (Costa & McCrae, 1999). Indivíduos com níveis baixos de 

Conscienciosidade tendem a usar a Internet de forma impulsiva, criando tendências de distração 

e procrastinação (Buckner, Castille, & Sheets, 2012; John, Naumann, & Soto, 2008). Estas 

tendências poderão gerar maiores níveis de stresse no trabalho levando à utilização acrescida 

da Internet como estratégia de coping (Buckner et al., 2012) criando um ciclo vicioso. Landers 

e Lounsbury (2006) teorizam que, sendo a Internet um ambiente aberto e não-estruturado será 

mais coadunante e apelativo a um tipo de personalidade menos consciencioso. Foi encontrado 

que a baixa Conscienciosidade associa-se com depressão e ansiedade, e com outros problemas 
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psicopatológicos relacionados também com a adição à Internet (John et al., 2008). Desta forma 

o presente estudo fornece evidências de que a personalidade, e mais especificamente um alto 

Neuroticismo e uma baixa Conscienciosidade poderão ser fatores preditivos da adição à 

Internet. 

 

Implicações práticas, limitações e propostas para estudos futuros 

 De uma perspetiva clínica os resultados encontrados possibilitam ao profissional de 

saúde uma abordagem mais específica no diagnóstico da adição à Internet, assim como no 

tratamento, ou mesmo prevenção, da mesma. Mais especificamente, e conducente com outros 

estudos, o presente estudo denota associações entre atividades específicas desenvolvidas online 

com a adição à Internet, tornando-se cada vez mais este um foco da atenção dos profissionais 

de saúde, dado que a Internet é um mundo demasiado vasto. Ainda, a verificação do tempo 

passado online recreativamente poderá mostrar-se como uma boa medida para a prevenção e o 

tratamento da adição à Internet, pois poderá ser devidamente controlado pelo sujeito, sozinho 

ou com ajuda psicoterapêutica.  

 O estudo da associação da personalidade com a adição à Internet mostra-se 

particularmente importante por duas razões. Em primeiro lugar, na prevenção, dado que os 

indivíduos com altos valores de Neuroticismo e baixos de Conscienciosidade parecem 

apresentar maior tendência ao desenvolvimento de uma adição. Estes seriam, então, os sujeitos 

que fariam parte de uma população de risco, na qual se poderá atuar previamente de forma a 

prevenir o desenvolvimento desta problemática. Em segundo lugar, a determinação dos fatores 

da personalidade que mais influenciam o desenvolvimento de uma adição é de extrema 

importância na medida em que torna percetível os mecanismos psicológicos por detrás do 

desenvolvimento dessa mesma adição, e torna mais fácil a aplicação de um tratamento 

específico sobre estes.  

 O presente estudo denota limitações, em primeira análise, sobre o instrumento utilizado 

para medir a adição à Internet, dever-se-á ter em conta que os pontos de corte definidos são 

especulativos, não tendo sido conduzidos estudos empíricos que comprovem os mesmos 

(Pontes et al., 2014). Assim os resultados devem ser interpretados com cuidado, pois utilizámos 

instrumentos de autorrelato, e sabemos como estes são suscetíveis a fatores parasitas como a 

desejabilidade social, entre outros. Também, a aplicação de questionários online incorre 

nalgumas ameaças metodológicas, como a não-supervisão dos participantes, podendo ser 

questionada a identidade dos participantes. Apesar disto, é de notar, também, as potencialidades 
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da aplicação de questionários online – como a possibilidade de recrutar populações de difícil 

acesso, de obter uma amostra mais diversificada, garantindo o estado de anonimato e motivação 

dos participantes (Gosling & Mason, 2015). 

 Estudos futuros poderão analisar os resultados de tratamento direcionados para o 

tratamento da personalidade, determinando se mudanças na personalidade possibilitam 

melhorias na adição à Internet, tendo sempre em atenção a divergência cultural. Ainda, como 

referido extensamente na literatura, o estudo da adição à Internet carece de uma determinação 

mais específica dessa mesma adição, significando isto que é necessário desestruturar a adição 

em vários tipos, sendo que os mecanismos psicológicos por detrás das atividades específicas 

poderão ser singulares e não homogéneos entre as várias áreas da Internet a que o sujeito poderá 

ser adicto. 
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Considerações finais 

 O presente estudo focou duas temáticas da investigação da adição à Internet de grande 

relevância, a sintomatologia psicopatológica e a personalidade, procurando ainda investigar 

mais detalhadamente questões como as diferenças no sexo, idade, estado civil, situação 

profissional, perceções do sujeito quanto a tempo passado online recreativamente e atividades 

específicas desenvolvidas online. Neste sentido o presente estudo revê-se tanto como uma 

contribuição relevante à literatura no sentido de replicação de resultados existentes, incluindo 

no contexto português (Pontes, Patrão, & Griffiths, 2014; Pontes & Patrão, 2014; Gamito et al., 

2016), assim como na investigação das restantes questões enunciadas que tornam a adição à 

Internet uma das problemáticas mais investigadas, controversas, e multifacetadas do século 

XXI.  

 A primeira investigação revelou o sexo masculino como tendo scores de adição 

significativamente maiores do que o sexo feminino, indiciando que poderão existir 

especificidades do sexo masculino que o tornam mais suscetível ao desenvolvimento de uma 

adição à Internet. Uma possível explicação para isto poderá ser o maior interesse demonstrado 

pelo sexo masculino para os videojogos, tendo este sido explicado a nível neurológico (Hoeft, 

Watson, Kesler, Bettinger, & Reiss, 2008). Os resultados mostram também, a necessidade de 

investigação mais detalhada relativamente à idade, estado civil e situação profissional do 

sujeito. Considera-se, também, que o estudo da adição à Internet é altamente focado na 

população jovem. Apesar de existirem motivos metodológicos por detrás disto (Panayides & 

Walker, 2012) é necessário estender a investigação a todas as idades. Com relação à 

sintomatologia psicopatológica, acreditamos que apesar de não ser traçado uma relação causa-

efeito entre esta e a adição à Internet, o facto de as duas estarem fortemente associadas em todos 

as dimensões analisadas, revela e reforça uma realidade preocupante, de que o uso excessivo 

da Internet anda de mãos dadas com problemas psicológicos graves. De uma perspetiva clínica, 

este tipo de adições poderá representar uma tentativa de controlo de depressão e/ou ansiedade, 

podendo refletir inseguranças e sentimentos de vazio (Kim et al., 2006).  

 A segunda investigação explora de que forma estão associados o tempo online 

recreativo e determinadas atividades específicas com a adição à Internet. Em primeira análise 

é possível inferir que o tempo despendido online recreativamente está associado positivamente 

com a adição à Internet por um de dois motivos: indivíduos adictos à Internet despendem mais 

tempo ao seu uso recreativo do que os não adictos e/ou que indivíduos que despendem mais 

tempo recreativamente na Internet são mais suscetíveis de tornar-se adictos à Internet. Esta 
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questão é especialmente relevante pois existe uma possível dualidade na sua utilidade, podendo 

tanto ser um fator a ser controlado no tratamento, como um fator preventivo. Numa outra 

análise, as atividades específicas desenvolvidas online, especificamente videojogos e redes 

sociais, são um ponto fulcral no estudo e tratamento, sendo um dos principais focos de 

utilização dos indivíduos e que parece estar positivamente associado à adição à Internet. Ainda 

relativamente à personalidade, é interessante sublinhar que no presente estudo esta, isolada, e 

controlada a variável sexo, contabilizava 25% da predição da adição à Internet, apresentando-

se assim como uma condição humana com capacidade tanto explicativa, da adição à Internet, 

como preditiva. Esta relação poderá desvendar que o foco principal do tratamento poderá muitas 

vezes não ser a adição à Internet, mas sim um distúrbio de personalidade que produz essa 

mesma adição (Zadra et al., 2016). 

 A existência de um instrumento tão dinâmico, tão versátil, de tão fácil acesso, e ao 

mesmo tempo, tão manipulador, tão viciante, tão contagiante, e por isso tão perigoso, como é o 

caso da Internet necessita invariavelmente de maior atenção por partes dos técnicos de saúde e 

educação (psicólogos, sociólogos, educadores, entre outros profissionais), tanto para as suas 

possibilidades, como para os seus perigos. Deverá ter-se em atenção alguns aspetos na 

investigação da adição à Internet. A Internet, assim como as suas várias utilidades, e ainda as 

várias problemáticas que dela advêm, é, parafraseando Gosling e Mason (2015), um “alvo em 

movimento” (p. 889). As mudanças são constantes pelo que deve ter-se um cuidado extra na 

interpretação dos resultados e conclusões dos estudos.  

 De forma geral as limitações dos estudos correspondem à amostra utilizada, sendo 

limitada em termos etários, e limitada a nível nacional, não sendo possível retirar conclusões 

para a população geral portuguesa em geral. Ainda, o instrumento utilizado para análise da 

adição, o IAT, possui algumas limitações a nível de questionamento, na medida em que poderá 

argumentar-se que algumas das questões são antiquadas, relembrando aqui a questão do alvo 

em movimento, e que os instrumentos de análise da adição à Internet devem acompanhar esse 

alvo.  

Em jeito de conclusão, e focando numa ideia discutida no presente estudo, “A Internet 

em si… é um instrumento neutro, sendo a adição, ou não, a este determinado por 

particularidades do sujeito que o usa e da forma como o usa”, devemos relembrar que a Internet 

é de facto um instrumento multifacetado, com um potencial enorme, que poderá ser bem ou 

mal aproveitado. Neste sentido gostaríamos de salientar um estudo de Lissita e Chachashvili-

Bolotin (2014) em que as autoras concluem que o uso da Internet e das novas tecnologias 
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aumenta o nível de satisfação com a vida, igualmente em jovens e adultos de todas as idades. 

O presente estudo permite concluir, e parece propor, desta forma, que o caminho correto para 

lidar com esta problemática recai sobre o ensino da mesma. Por fim, é recomendado que 

escolas, pais e tutores encarem as duas faces da moeda, dando mais atenção ao ensino das 

potencialidades positivas do uso da Internet, não descurando o alerta para as consequências 

negativas, criando indivíduos com um uso saudável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Referências gerais 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5th ed.). Washington, DC: Author. 

Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in 

Human Behavior, 17(2), 187-195. doi: 10.1016/S0747-5632(00)00041-8 

Frangos, C. C., Frangos, C. C., & Sotiropoulos, I. (2011). Problematic internet use among greek 

university students: An ordinal logistic regression with risk factors of negative 

psychological beliefs, pornographic sites, and online games. Cyberpsychology, Behavior, 

and Social Networking, 14(1-2), 51-58. doi: 10.1089/cyber.2009.0306 

Gamito, P. S., Morais, D. G., Oliveira, J. G., Brito, R., Rosa, P. J., & de Matos, M. G. (2016). 

Frequency is not enough: Patterns of use associated with risk of Internet addiction in 

Portuguese adolescents. Computers in Human Behavior, 58, 471-478. doi: 

10.1016/j.chb.2016.01.013 

Gosling, S. D., & Mason, W. (2015). Internet research in psychology. Annual Review of 

Psychology, 66, 877-902. doi: 10.1146/annurev-psych-010814-015321 

Griffiths, M. (2005). A ‘components’ model of addiction within a biopsychosocial framework. 

Journal of Substance Use, 10(4), 191-197. doi: 10.1080/14659890500114359 

Griffiths, M. D., Kuss, D. J., Billieux, J., & Pontes, H. M. (2016). The evolution of internet 

addiction: A global perspective. Addictive Behaviors, 53, 193-195. doi: 

10.1016/j.addbeh.2015.11.001 

Hoeft, F., Watson, C. L., Kesler, S. R., Bettinger, K. E., & Reiss, A. L. (2008). Gender 

differences in the mesocorticolimbic system during computer game-play. Journal of 

Pychiatric Research, 42(4), 253-258. doi: 10.1016/j.jpsychires.2007.11.010 

Kim, K., Ryu, E., Chon, M. Y., Yeun, E. J., Choi, S. Y., Seo, J. S., & Nam, B. W. (2006). 

Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal 

ideation: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 43(2), 185-

192. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2005.02.005 

Ko, C. H., Yen, J. Y., Chen, C. C., Chen, S. H., & Yen, C. F. (2005). Proposed diagnostic 

criteria of internet addiction for adolescents. The Journal of Nervous and Mental Disease, 

193(11), 728-733. doi: 10.1097/01.nmd.0000185891.13719.54 

Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction. A review of the 

psychological literature. International Journal of Environmental Research and Public 

Health, 8(9), 3528-3552. doi: 10.3390/ijerph8093528 

Kuss, D. J., Griffiths, M. D., Karila, L., & Billieux, J. (2014). Internet addiction: A systematic 

review of epidemiological research for the last decade. Current Pharmaceutical Design, 

20(25), 4026-4052. doi: 10.2174/13816128113199990617 

Lee, Y. S., Han, D. H., Yang, K. C., Daniels, M. A., Na, C., Kee, B. S., & Renshaw, P. F. 

(2008). Depression like characteristics of 5HTTLPR polymorphism and temperament in 

excessive internet users. Journal of Affective Disorders 109(1-2), 165-169. doi: 

10.1016/j.jad.2007.10.020 

Lissitsa, S., & Chachashvili-Bolotin, S. (2016). Life satisfaction in the internet age: Changes in 

the past decade. Computers in Human Behavior, 54, 197-206. doi: 

10.1016/j.chb.2015.08.001 
Niemz, K., Griffiths, M., & Banyard, P. (2005). Prevalence of pathological internet use among 

university students and correlations with self-esteem, the general health questionnaire 

(GHQ), and disinhibition. CyberPsychology & Behavior, 8(6), 562-570. doi: 

10.1089/cpb.2005.8.562 



49 

 

Panayides, P., & Walker, M. J. (2012). Evaluation of the psychometric properties of the internet 

addiction test (IAT) in a sample of Cypriot high school students: The rasch measurement 

perspective. Europe's Journal of Psychology, 8(3), 327-351. doi: 10.5964/ejop.v8i3.474 

Pontes, H. M., Patrao, I. M., & Griffiths, M. D. (2014). Portuguese validation of the internet 

addiction test: An empirical study. Journal of Behavioral Addictions, 3(2), 107-114. doi: 

10.1556/JBA.3.2014.2.4 

Pontes, H., & Patrão, I. (2014). An exploratory study on the perceived motivations 

underpinning excessive internet use among adolescents and young adults. Psychology, 

Community & Health, 3(2), 90-102. doi: 10.5964/pch.v3i2.93 

Schou Andreassen, C., Billieux, J., Griffiths, M. D., Kuss, D. J., Demetrovics, Z., Mazzoni, E., 

& Pallesen, S. (2016). The relationship between addictive use of social media and video 

games and symptoms of psychiatric disorders: a large-scale cross-sectional study. 

Psychology of Addictive Behaviors, 30(2), 252-262. doi: 10.1037/adb0000160 

Shapira, N. A., Lessig, M. C., Goldsmith, T. D., Szabo, S. T., Lazoritz, M., Gold, M. S., & 

Stein, D. J. (2003). Problematic internet use: Proposed classification and diagnostic criteria. 

Depression and Anxiety, 17(4), 207-216. doi: 10.1002/da.10094 

Starcevic, V., & Aboujaoude, E. (2015). Cyberchondria, cyberbullying, cybersuicide, cybersex: 

“New” psychopathologies for the 21st century? World Psychiatry, 14(1), 97-100. doi: 

10.1002/wps.20195 

Tao, R., Huang, X., Wang, J., Zhang, H., Zhang, Y., & Li, M. (2010). Proposed diagnostic 

criteria for internet addiction. Addiction, 105(3), 556-564. doi: 10.1111/j.1360-

0443.2009.02828.x 

Van Rooij, A., & Prause, N. (2014). A critical review of “internet addiction” criteria with 

suggestions for the future. Journal of Behavioral Addictions, 3(4), 203-213. doi: 

10.1556/JBA.3.2014.4.1 

Yan, W., Li, Y., & Sui, N. (2014). The relationship between recent stressful life events, 

personality traits, perceived family functioning and internet addiction among college 

students. Stress and Health, 30(1), 3-11. doi: 10.1002/smi.2490 

Young, K. (2015). The evolution of internet addiction disorder. In Reuter, M., & Montag, C. 

(Eds), Internet Addiction (pp. 3-17). Switzerland: Springer International Publishing. 

Young, K. S. (1996). Psychology of computer use: XL. Addictive use of the internet: A case 

that breaks the stereotype. Psychological Reports, 79(3), 899-902. doi: 

10.2466/pr0.1996.79.3.899 

Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. 

Cyberpsychology & Behavior, 1(3), 237-244. doi: 10.1089/cpb.1998.1.237 

Zadra, S., Bischof, G., Besser, B., Bischof, A., Meyer, C., John, U., & Rumpf, H. J. (2016). The 

association between Internet addiction and personality disorders in a general population-

based sample. Journal of Behavioral Addictions, 5(4), 691-699. doi: 

10.1556/2006.5.2016.086 

 

 

 

 

 



50 

 

ANEXOS  

Anexo 1  

1. Modelo do instrumento Internet Addiction Test 

Anexo 2  

2. Modelo do instrumento Brief Symptom Inventory 

Anexo 3 

3. Modelo do instrumento NEO-FFI 
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1. Modelo do instrumento Internet Addiction Test 
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Chi Sq.= 407.736; p = .000; Ratio = 2.564; GFI = .904; CFI = .902; RMR = .059 e RMSEA = .061 
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2. Modelo do instrumento Brief Symptom Inventory 
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Chi Sq.= 501.662; p = .000; Ratio = 2.883; GFI = .899; CFI = .926; RMR = .040 e RMSEA = .067 



53 

 

3. Modelo do instrumento NEO-FFI 

 

 

Chi Sq.= 488.576; p = .000; Ratio = 3.152; GFI = .897; CFI = .907; RMR = .040 e RMSEA = .072 


