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*dependência de internet

*ou transtorno de dependência 
de internet, 

*uso patológico de internet, 

*abuso de internet, 

*comportamento possibilitado 
pela internet, 

*uso compulsivo de internet, 

*compulsão de mídia digital e 

*dependência virtual (Greenfield, 
1999).

Greenfield, D. N. (1999). Virtual addiction: Help for Netheads, cyberfreaks, and 
those who love them. Oakland, CA: New Harbinger Publications.



*Reações cerebrais nos centros relacionados a 
experiências sexuais são as mesmas das atividades 
sexuais a dois, sozinho ou apenas em fantasia. 

*A vivência sexual utilizando internet produz os mesmos 
efeitos físicos e emocionais que qualquer atividade 
sexual. 

*Dependendo do histórico individual de associação de 
contingências positivas a atividades sexuais por internet 
temos pessoas dependentes do prazer sexual através da 
internet, implicando histórias diferentes produzindo 
reações diferentes.



*Em essência, nos tornamos dependentes do 
intermitente e imprevisível fluxo de dopamina 
que passa a ser classicamente associado à 
substância ou comportamento que utilizamos.

* É aqui que a internet se encaixa (Nabuco, 
2011).



*Definição

*Uso e função da dependência





* Critérios de dependência de Internet

* Apresentar, pelo menos, 5 dos 8 critérios abaixo descritos:
* (1) Preocupação excessiva com a Internet
(2) Necessidade de aumentar o tempo conectado (on-line) para ter a 
mesma satisfação
(3) Exibe esforços repetidos para diminuir o tempo de uso da Internet
(4) Irritabilidade e/ou depressão
(5) Quando o uso da internet é restringido, apresenta labilidade 
emocional (Internet como forma de regulação emocional)
(6) Permanece mais conectado (on-line) do que o programado
(7) Trabalho e as relações sociais ficam em risco pelo uso excessivo
(8) Mente aos outros a respeito da quantidade de horas conectadas
* Tipos de Dependência

* E-mails, chats (salas de bate-papo), jogos on-line, 
compras, sites com conteúdo especifico (eróticos, de 
relacionamento, bolsa da valores, busca de informações e etc).



*Greenfield (1999) descobriu que aproximadamente 
6% das pessoas que usam a internet parecem
fazê-lo compulsivamente, muitas vezes com 
consequências negativas sérias.

Greenfield, D. N. (1999). Psychological characteristics of compulsive Internet 
use: A preliminary analysis. CyberPsychology & Behavior, 8(5), 403-412.



*Questões a serem consideradas:

*Utah, South Dakota, e Arkansas aprovaram resoluções estabelecendo a 
pornografia como uma crise de saúde pública de proporções epidêmicas.
*Alguns profissionais de saúde se preocupam com o fato de que a 
pornografia promove o abuso de mulheres e crianças ao colocar o estupro 
e o abuso como atos aceitáveis.
*Algumas pessoas se preocupam que a pornografia possa arruinar 
casamentos e levar ao vício sexual ou a outros comportamentos pouco 
saudáveis, e que possa afetar o trabalho da pessoa, levando a incômodos 
significativos e a sentimentos de vergonha.
*Defensores da pornografia dizem que a erotização pode melhorar a vida 
sexual, fornecer uma fonte recreativa, e até mesmo reduzir a incidência 
de abuso sexual.
*A pornografia desencadeia a atividade cerebral em pessoas com 
comportamento sexual compulsivo, de forma semelhante ao que ocorre 
com as drogas no cérebro de um dependente. No entanto, isso não 
significa necessariamente que a pornografia é viciante.



*

*Algumas pesquisas sugerem que não existe vício em pornografia. As 
pessoas que dizem ter problemas para controlar o próprio consumo de 
pornografia não apresentam uma resposta típica de vício às imagens 
sexuais. Com a dependência, é esperada uma atividade cerebral 
aumentada em resposta a estímulos relevantes – heroína no caso de vício 
em drogas, por exemplo. Mas participantes de estudos sobre pornografia 
mostraram redução da atividade cerebral em resposta à pornografia.

*Depois que a pornografia foi legalizada na Dinamarca em 1969, 
pesquisadores relataram um declínio correspondente na agressão sexual.

*Vários estudos internacionais colocam as taxas de consumo de pornografia 
em 50% a 99% entre homens, e em 30% a 86% entre mulheres.

*A percepção de vício em pornografia na internet, mas não ao uso de 
pornografia por si só, está relacionada de forma única à experiência de 
estresse psicológico.

*Até 1 em cada 25 adultos são afetados por comportamento sexual 
compulsivo, uma obsessão com pensamentos e sentimentos sexuais, ou 
comportamentos que não são capazes de controlar.



*Não fomos projetados para um estado 
constante de excitação do sistema nervoso 
central e com todos os nossos aparelhos 
portáteis operando em um padrão de reforço 
de razão variável. 

*Sentimos como se não pudéssemos desligá-los 
e começamos a sentir que não podemos viver 
sem eles.

Nabuco de Abreu, C. (2011).  
http://www.dependenciadeinternet.com.br/nabucocap08.pdf



*Além do problema de classificação

*O que fazer nestas circunstâncias?

*Quais fatores estiveram envolvidos no início e 
desenvolvimento da prática?

*Condições de falta de comportamentos satisfatórios, 
produtores de prazer

*Habilidades sociais

*Capacidades de comunicação  



*

*Pornografia (geral ou específica)

*Contato com outras pessoas sem necessidade 
de contato físico

*Fantasia com uso privativo e individual para 
prazer (observar tríade cognitiva)



*

*Evitação de punição percebida ponderada

* Indicativo de aceitação de tratamento Rx e thp

*Satisfação imediata se sobrepõe ao medo de 
ser pego

*Repetição da satisfação confirma a 
possibilidade de manter o comportamento

*Sente-se protegido o suficiente para correr o 
risco.



http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1908758-policia-prende-homem-
suspeito-de-praticar-estupro-virtual-no-piaui.shtml



*

*Base do tratamento: 

*eliminar o padrão de excitação sexual 
sob estímulo da internet, auxiliando o 
decréscimo da excitação sexual 
imprópria.

*Comportamentos alternativos com 
aumento de prazer



*

*Contingências do desenvolvimento do 
comportamento

*Histórico individual
*Mecanismo como forma de condicionamento operante 
da resposta sexual fisiológica

*‘naturalização’ do comportamento pelo 
praticante

*Falta de comportamentos competitivos eróticos, 
atraentes, prazerosos



*

*Sensibilização encoberta: 

*Método usado com eficácia para demolir fantasias e comportamento 
antecedentes ao comportamento ofensivo.

*Emparelha o desejo exigente e emoções que levam o indivíduo a engajar-
se no ato desviante com imagens aversivas que mostram as consequências 
negativas se continuar a viver os comportamento desviante (Abel & 
Becker,1984; Barlow et col, 1969). 

*Este tratamento é conduzido pelo paciente gravando a sessão em 
privacidade.

*O terapeuta revê as gravações e fornece feedback em sessões individuais 
ou em grupo.

*Esta técnica teve sucesso em tratar exibicionistas e sádicos.
* (Maletsky ,1980; Wolpe, 1958). 

Abel GG, Becker JV, Cunningham-Rathner J, Rouleau JL, Kaplan M, Reich J. The treatment of child
molesters. Treatment Manual: The treatment of child molesters. Unpublished manual available

from the Sexual Behavior Clinic, New York State Psychiatric Institute, New York, New York, 1984:1-
106. 

Barlow D, Leitenberg H, Agras W. Experimental control of sexual deviation through manipulation of
the noxious scene in covert sensitization. J Abnorm Psychol 1969;74:596-601. 

Maletsky B. Assisted covert sensitization. In: Cox DJ, Daitzman RJ, editors. Exhibitionism: 
Description, assessment, and treatment. New York, N.y.: Garland STPM, 1980: pp. 187-251. 

Wolpe J. Psychotherapy by reciprocal inhibition. Stanford, California: Stanford University, 1958.
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*Saciação:

*Saciação Masturbatória é a técnica efetiva em decrescer a 
excitação sexual através do fazer aa fantasia desviante enfadonha. 

*consiste no paciente masturbar-se em casa, em privacidade usando 
as fantasias sexuais desviantes até a ejaculação.

*Saciação ocorre emparelhando as fantasias sexuais desviantes com a 
tarefa aversiva de se masturbar por 55 minutos após o orgasmo.

*Estas sessões devem ser gravadas em casa e trazidas para a sessão 
de terapia, revistas e criticadas.

*Vários estudos validam esta técnica (Laws & Marshall, 1991; Hunter & 
Goodwin, 1992; Johnston, Hudson, Marshall , 1992; Kaplan,  Morales,ker , 1993). 

Laws DR, Marshall WL. Masturbatory reconditioning with sexual deviates: An evaluative review. Adv Behav Res Ther 1991;13:13-25.
Hunter JA, Goodwin DW. The clinical utility of satiation therapy with juvenile sexual offenders: Variations and efficacy. Ann Sex Res 

1992;5:71-80. 
Johnston P, Hudson SM, Marshall WL. The effects of masturbatory reconditioning with nonfamilial child molesters. Behav Res Ther

1992;30:5.
Kaplan MS, Morales M, Becker JV. The impact of verbal satiation on adolescent sex offenders: A preliminary report. J Child Sex 

Abuse 1993;2:81-88



*

*Dessensibilização sistemática

*Objetiva diminuir a ansiedade mal adaptada emparelhando 
relaxamento com imagens produzindo ansiedades (Kraft, 1967)  

Kraft T. A case of homosexuality treated by systematic desensitization. Am 
J Psychother 1967; 21: 815-821.



*

*Segundo componente de tratamento TCC

*Auxiliar paciente em comportar-se adequadamente com parcerias 
adultas.

*Técnicas:

*Recondicionamento Orgásmico: 

*Masturbar-se enquanto fantasia ou assiste filme de adultos em 
comportamento sexual normativo (Marquis, 1970)

*Existem técnicas similares (Maletzky , 1985). 

Marquis JN. Orgasmic reconditioning: Changing sexual object choice through controlling masturbation
fantasies. J Behav Ther Exp Psychiat ry 1970;1:263-271.

Maletzky BM. Orgasmic reconditioning. In: Bellack AS, Hersen M, editor. Dictionary of behaviour therapy 
techniques. New York: Pergamon, 1985: pp. 157-158. 27. 



*“It is not the most intellectual of the species that survives; 
it is not the strongest that survives; but the species that 
survives is the one that is able to adapt to and to adjust 
best to the changing environment in which it finds itself”

* Leon C. Megginson delivered a speech that contained a passage presenting his 
interpretation of Charles Darwin’s ideas.

Leon C. Megginson . 1963 June, Southwestern Social Science Quarterly, Volume 44, Number 1, Lessons 
from Europe for American Business, (Presidential address delivered at the Southwestern Social Science 

Association convention in San Antonio, Texas, April 12, 1963), Start Page 3, Quote Page 4, Published 
jointly by The Southwestern Social Science Association and the University of Texas Press.
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