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Resumo
Com o advento da internet e seus atrativos, o uso exacerbado pode acarretar em
prejuízos para o usuário, estabelecendo a dependência de internet. Esta é considerada
como a incapacidade de controlar o próprio acesso à internet, constando dificuldades
em controlar as horas online, prejuízos funcionais, no bem-estar psicológico e social e
sintomas de tolerância e abstinência. Dessa forma, seus componentes neuroquímicos se
assemelham as dependências de substâncias. Dentre seus recursos, a internet modificou a
forma como a interação social é manejada sendo os déficits socias um fator de risco e uma
consequência da dependência de internet. Assim, as habilidades sociais se configuram
como fator de proteção. Neste contexto, a partir de revisão bibliográfica narrativa,
com consulta a livros e periódicos nas bases de dados LILACS e SCIELO, objetivou-se
analisar o Treinamento de Habilidades Sociais como intervenção para dependência de
internet, estabelecendo relações entre dependência de internet e habilidades sociais.
Na dependência de internet, tratar as causas subjacentes é essencial, por este motivo, o
Treinamento de Habilidades Sociais é relevante para prevenção e tratamento.
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With the advent of the Internet and its attractions, the exacerbated use can lead to damages for the user, establishing the internet dependence. This is considered as the inability
to control their own access to the internet, showing difficulties in controlling online hours,
functional impairments, in psychological and social well-being and symptoms of tolerance and withdrawal. In this way, its neurochemical components resemble substance
dependencies. Among its resources, the Internet has modified the way social interaction
is handled, with social deficits being a risk factor and a consequence of internet dependence. Thus, social skills are configured as a protection factor. In this context, based on
narrative bibliographical review, with reference to books and journals in the LILACS and
SCIELO databases, the objective was to analyze the Social Skills Training as an intervention for internet dependence, establishing relationships between internet dependence
and social skills. In dependence on the internet, addressing the underlying causes is essential, for this reason, Social Skills Training is relevant for prevention and treatment.
Keywords: Internet addiction; Social Skills; Social Skills Training.
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Dependência de internet

INTRODUÇÃO

A internet desde sua criação passou por diversas modificações até se apresentar na sua forma atual, surgindo de
maneira muito mais restrita em seu público e finalidade. Seu
caráter globalizado surgiu com o protocolo world wide web
(www), em 1994, possibilitando o acesso a páginas multimídia
de alcance mundial. No Brasil, em 1997 todas as capitais dos
estados brasileiros foram liberadas ao acesso. Desde então,
este recurso encontra-se cada vez mais em expansão e sendo utilizado para fins abrangentes. Atualmente, a internet é
vista como um dos meios tecnológicos mais disseminados e
utilizados como forma de inserção e comunicação global. Ultrapassando o caráter trivial, tem se tornado uma ferramenta
necessária para a realização de atividades cotidianas (Barbosa,
Carmo, Medeiros, & Cabral, 2017; Gonçalves & Nuernberg,
2012; Tait, 2007; Young & Abreu, 2011).
Neste contexto, devido à recente expansão de sua
acessibilidade, o estudo das patologias associadas ao uso
demasiado da internet e de tecnologias também estão em
ascensão. O primeiro autor a associar uma determinada forma
de uso da internet a efeitos prejudiciais, tornando-se referência
na área, foi Kimberly Young, em 1998, em seu estudo com 600
usuários de internet com sinais clínicos, utilizando critérios
adaptados do DSM-IV para o Transtorno de Jogo. Por este
caráter contemporâneo, a identificação de seu uso compulsivo
se deu pela comparação com critérios de demais dependências
já estabelecidas (APA, 2014; Young & Abreu, 2011).
Nesta edição do manual, o Transtorno de Jogo estava
inserido na categoria dos Transtornos do Controle dos Impulsos Não Classificados em Outro Local, contudo, na sua quinta
edição, no DSM-V, o Transtorno de Jogo está incluso entre os
Transtornos Relacionados à Substâncias e Adição, devido aos
maiores estudos e evidências de que comportamentos como os
jogos de azar, atuam sobre o sistema de recompensa cerebral,
possuindo efeitos semelhantes aos de drogas de abuso. A DI
ainda não consta nesta edição como um transtorno, porém, em
seus apêndices de Condições para Estudos Posterioresconsta
o transtorno de jogo através da internet, que também se encontra na literatura denominado “transtorno por uso da internet” e
“adição à internet”. Neste sentido, o jogo seria um dos conteúdos
estimulantes proporcionados através da internet (APA, 2014;
Araújo & Neto, 2014; Méa et al., 2016; Young & Abreu, 2011).
Assim, a DI se caracteriza basicamente pela incapacidade de controlar o próprio uso da internet, resultando em sofrimento e prejuízos significativos em diversas áreas da vida do
indivíduo. Esta dependência pode ser específica, pelo conteúdo,
como jogos de azar e pornografia, ou generalizada, envolvendo
um uso multidimensional e incluindo pensamentos disfuncionais
ao uso (Pujol, Schmidt, Sokolovsky, Karam & Spritzer, 2009).
Se apresentando atualmente como um fenômeno global, chegando ao estágio de epidemia na Coreia do Sul, China e Japão
(Abreu, Karam, Goés & Spritzer, 2008; Lima, 2016).

A partir da segunda metade do século XX com o advento da
internet, diversas atividades cotidianas passaram a ser mediadas
por esta ferramenta, trazendo comodidade e rapidez, desde atividades relacionadas ao trabalho, lazer, entretenimento e interação
social. Neste último, a partir da criação cada vez mais crescente dos
meios de interações virtuais, a forma em que os relacionamentos
interpessoais são estipulados, mantidos e compreendidos, está
sendo modificada (Klinger, Silva, Marinho, Miranda & Reis, 2017;
Rich, 2013). Assim, mediante aos diversos fatores estimulantes, o
uso da internet se tornou não apenas necessária para a realização
de tarefas, mas desejada como uma fonte de prazer.
Neste contexto, a utilização da internet se afasta do
seu caráter benéfico e funcional, a partir do momento que seu
uso exacerbado acarreta em prejuízos para o usuário. Pode-se chamar de Dependência de Internet (DI) a incapacidade
de controlar o próprio acesso à internet, apresentando um
conjunto de sintomas que constam dificuldades em controlar
as horas em que se está conectado, prolongando-as mais do
que o pretendido, a ansiedade e agitação psicomotora devido
ao não acesso, gerando prejuízos funcionais, no bem-estar
psicológico e social (Terroso & Argimon, 2016).
Em alguns países orientais, como na Coreia e China, a DI é
um diagnóstico reconhecido e com tratamento a partir de clínicas,
centros de desintoxicação e hospitalizações (Fackler, 2007;Young
& Abreu, 2011). Apesar disto, a DI ainda não é reconhecida como
um transtorno no hemisfério ocidental, o que contribui para a falta
ou dificuldade de diagnóstico e tratamento. Dessa forma, não
consta em manuais diagnósticos. Por se tratar de um transtorno
ainda não catalogado, as pesquisas ainda são escassas, com
pouco apoio econômico, como também os tratamentos utilizados
são baseados em patologias semelhantes, como o jogo patológico
(Associação De Psiquiatria Americana [APA], 2014; Rich, 2013).
Dentre os danos decorrentes da DI, estão os de âmbito
social. Os prejuízos sociais estão relacionados ao mau relacionamento com familiares, isolamento e déficits nas habilidades
sociais (HS) (Méa, Biffe & Ferreira, 2016). Assim, o Treinamento de
Habilidades Sociais (THS) pode ser utilizado como alternativa de
intervenção para DI, a partir do momento em que existe relação
entre a DI e a inabilidade social. O THS é uma das estratégias de
intervenção amplamente utilizada em tratamentos de transtornos
psicológicos, e para melhoria geral da qualidade de vida, podendo
ser caracterizado como um campo de investigação e aplicação do
conhecimento psicológico sobre o desempenho social, com teorias
e práticas amplas e complexas (Caballo, 2010; Del Prette, 1999).
Intervenção em grupos e contextos variados, com populações clínicas e não clínicas mostra-se relevante e eficaz,
pois, segundo Murta, Del Prette, Nunes e Del Prette (2006), a
presença de HS é considerado um fator de proteção no curso
do desenvolvimento humano, sendo uma ferramenta valiosa
em todos os níveis de atuação e saúde, podendo ser utilizada
tanto na prevenção, como no tratamento.
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Neste contexto, existem oito critérios para o diagnóstico,
sendo: 1) preocupação demasiada com a internet; 2) necessidade de maior tempo conectado para obter a mesma satisfação; 3)
grande esforço para diminuir o tempo na internet, sem sucesso;
4) presença de depressão e/ou irritabilidade com suspensão do
uso; 5) internet se apresenta como forma de regulação emocional, onde a restrição do seu uso gera labilidade emocional; 6)
permanecer mais tempo conectado do que o programado; 7)
prejuízo no trabalho e relações sociais; 8) mentiras associadas
a quantidade de horas na internet (Young, 2011).
Como as demais dependências, a DI pode ser caracterizada pela compulsão habitual a utilizar de forma abusiva
certa substância ou realizar alguma atividade que proporcione
prazer, apesar das consequências negativas que este uso
resulte, podendo ser físico, financeiro, social ou psicológico
(Méa et al., 2016). Um estímulo se torna prazeroso por promover a elevação dos níveis de dopamina, neurotransmissor
responsável pela sensação de bem-estar, ativando o centro de
recompensa do cérebro e perpetuando a busca pela repetição
da sensação prazerosa. Assim, o vício se configura como uma
forma de memória ao que traz prazer. É nestes níveis elevados
e sua consequente sensação que o indivíduo se habitua. Dessa
forma, esta incapacidade de controlar o próprio uso da internet
pode ser interpretada pela incapacidade de controlar o impulso
aos efeitos da dopamina. Embora inicialmente seu uso seja
para indução de prazer, posteriormente é mais estimulado pela
necessidade de diminuir ou eliminar a ansiedade provocada
por sua ausência, caracterizando o comportamento compulsivo
(Greenfield, 2011; Jensen, 2016; Young, Yue & Liying, 2011).
Semelhante a uma dependência de substância, sintomas de tolerância e abstinência estão presentes na DI. Seus
sintomas de abstinência abrangem desconforto físico, psicológico e maior excitação quando há a separação ou diminuição
com a internet, podendo corroborar com o isolamento social.
Na tolerância, o usuário necessita aumentar cada vez mais o
tempo conectado para obter a mesma experiência anterior,
decorrente do uso abusivo que produz uma dessensibilização
dos receptores de dopamina, diminuindo seu limiar (Greenfield,
2011; Jensen, 2016).
Referente aos fatores etiológicos, o uso demasiado da
internet pode iniciar a partir de diversos influentes, como forma de fuga e esquiva, sendo uma maneira desadaptativa de
lidar com os problemas ou uma psicopatologia subjacente, e
como tentativa de suprir e compensar déficits, buscando uma
realização no meio virtual. Em indivíduos que já tenham algum
outro tipo de dependência, a internet funciona como uma nova
fonte (Abreu et al., 2008; Young et al., 2011). Dessa forma, os
fatores de risco envolvem a existência de conflitos familiares,
como falta de comunicação e incapacidade de resolução de
problemas, transtornos psicológicos, baixa autoestima, passar
muitas horas conectado (por razões diversas) e utilizar a internet
para interação social e jogos online (Munno et al., 2017; Terroso
& Argimon, 2016; Young & Abreu, 2011).

Estes fatores situacionais possuem importante influência
para o uso inicial e tempo para o desenvolvimento da DI, porém
a manutenção deste comportamento envolve varáveis com
potencial de dependência, sendo os fatoresde conteúdo, de
processo e acesso/disponibilidade, de reforço e recompensa,
sociais e neuroquímicos, sendo este último, e seu efeito no
sistema nervoso central (SNC)o principal determinante para a
dependência (Greenfield, 2011; Jensen, 2016).
Os fatores do conteúdo, que estão relacionados a
dependência específica, englobam os conteúdos estimulantes que podem ser acessadas via internet, comoconteúdo
sexual, jogos e interação social (Greenfield, 2011; Méa et al.,
2016; Picon et al., 2015). Os fatores de processo e acesso/
disponibilidade destacam seu custo relativamente baixo
e acessibilidade, a perda da noção do tempo e espaço
durante o acesso, e maior desinibição pela percepção de
anonimato, privacidade, interatividade e inércia psicológica
(Greenfield, 2011; Jensen, 2016).
Os fatores de reforço e recompensa se relacionam
aos ganhos advindos do uso da internet, que se apresentam
de forma imprevisível, variável e imediata, aumentando sua
função e estímulo e tornando a internet mais envolvente a
nível cerebral pela constante apresentação de novidades.
Dentre estas, ainda existem os benefícios secundários que
podem estar presentes na forma de evitação e fuga de alguma situação indesejável. Conseguinte, os fatores sociais
também possuem grande atratividade na medida em que o
relacionamento interpessoal pode ser estabelecido e suprido,
facilitando este contato sem demandar de HS mais complexas que uma interação social pessoal requisitaria, proporcionando ainda ganhos sociais, como elogios e seguidores.
Todos estes fatores que tornam a internet um potencial de
dependência estão interligados entre si (Greenfield, 2011;
Jensen, 2016;Oliveira &Pasqualini, 2014).

Relações entre Dependência de Internet e
Habilidades Sociais
A internet tem modificado a forma como diversas tarefas
cotidianas são realizadas, e a interação social é uma das quais
mais tem sofrido mediação do mundo virtual. A comunicação
é a aplicação mais utilizada através da internet, a partir de
redes sociais e jogos uma interação pode ser estabelecida
com outras pessoas, por exemplo. Porém, alguns aspectos se
diferenciam nesta relação podendo não ser benéfico e saudável, quando comparadas a interação pessoal (Del Prette & Del
Prette, 1999; Gonçalves & Nuernberg, 2012; Greenfield, 2011;
Klinger et al., 2017; Picon et al., 2015).
Dentre as diferenças, a interação pela internet é facilitada
pelo ambiente mais controlado, disponível a qualquer momento
e cômodo, promovendo também maior desinibição pelo estado
de consciência alterado, ou pela possibilidade de criar ou
aperfeiçoar uma identidade de acordo com suas preferências,
não necessariamente a que se apresenta na realidade.
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O usuário pode manejar a interação social com mais conforto
a partir da possível falta de simultaneidade e pela limitação
dos aspectos socioemocionais do contexto, a partir da
comum ausência da comunicação não verbal, como postura
corporal, gestos, entonação de voz, contato visual, expressões
faciais, etc. (Caplan & High, 2011; Del Prette & Del Prette, 1999;
Greenfield, 2011; Suler, 2004).
A identificação e manejo desses conteúdos não verbais, bem como os comportamentos adequados para lidar
com as demandas das situações interpessoais, fazem parte
dashabilidades sociais. Segundo Del Prette e Del Prette (2005,
p. 31) estas podem ser definidas como as “diferentes classes
de comportamentos sociais do repertório de um indivíduo,
que contribuem para a competência social, favorecendo um
relacionamento saudável e produtivo com as demais pessoas”.
Dessa forma, o conteúdo verbal que domina a interação
via internet, está sob maior controle e manipulação estratégica
do usuário, do que os comportamentos não verbais. Por exemplo,
uma mensagem escrita pode ser revisada, reescrita ou não ser
enviada, causando maior controle sobre a auto apresentação e
impressão causada. Assim, a pessoalidade é mais estimulada
fora da internet, a percepção do outro é mais complexa e envolve
todos os cinco sentidos de forma simultânea, além da necessidade de auto percepção durante uma interação e a inferência
de estados mentais do outro (TOM [1]) (Caplan & High, 2011;
Pujol et al., 2009).
Por este motivo, a interação social virtual pode ser mais
bem-sucedidas e preferidas para indivíduos com desajuste
social, do que em interações pessoais, por requerer o uso de
menos HS (Caplan& High, 2011; Picon et al., 2015). Logo, existe
relação entre a inabilidade social e DI de duas maneiras; como
preditor e fator de risco para o desenvolvimento da DI (relação
1), ou como consequência de uma DI já estabelecida (relação
2), sendo bidirecional (Caballo, 2010; Del Prette & Del Prette,
2005; Pujol et al., 2009; Terroso & Argimon, 2016).
Os fatores sociais têm se mostrado como fortes contribuintes para o desenvolvimento do transtorno de DI, estando
subsidiada pela necessidade humana de conexão social (Greenfield, 2011). As dificuldades de interação são amenizadas pelo
contexto virtual, promovendo um senso de confiança e eficácia
(Caplan & High, 2011). Segundo Caplan e High, (2011), quanto
menor é a capacidade de auto apresentação do indivíduo,
maior será sua preferência por interações sociais virtuais e
consequentemente ao uso compulsivo de internet.
A falta de assertividade, se apresenta como um fator
associado ao comportamento de abuso, especialmente à falta
de comunicação e na incapacidade de resolução de problemas
e conflitos no contexto familiar. Os espaços virtuais contribuem para a tentativa de exercer uma assertividade, onde as
pessoas se sintam mais ouvidas, aceitas ou se expressem
mais facilmente (Eidenbenz, 2011; Young & Abreu, 2011).
[1]

Em um estudo na Austrália, concluiu-se que esta aprovação
via internet e redes sociais geram sensações de inclusão, autoestima elevada e pertencimento (Kolodny, 2014).
Deste modo, Lemos (2015) apresenta pontos em comum em
indivíduos dependentes, onde além da relação com transtornos psiquiátricos, constatou-se dificuldades de comunicação,
expressão, interação, HS e insegurança.
Uma pesquisa com estudantes adolescentes de 12 a 18
anos, mostrou que o ambiente controlado da internet promove
maior frequência de comportamentos assertivos durante o
contato online, aumentando as chances de DI. Por outro lado,
os indivíduos que indicaram presença de DI apresentaram maiores dificuldades de comportamentos socialmente habilidosos
(Terroso & Argimon, 2016).
Assim, a inabilidade social é umpreditor e fator de risco
para a DI, a partir do momento em que com o uso demasiado da
internet,inicialmente com objetivo de suprir as necessidades interpessoais, reforços são obtidos, como por exemplo, pela aprovação,
contato social e evitação de situações sociais, e a sensação de
prazer no cérebro é gerada. Como visto, o anseio para a repetição
da sensação prazerosa torna-se frequente. Dessa forma, os indivíduos já dependentes da interação online podem desencadear
outros sintomas, e a DI pode se desenvolver (Caplan & High, 2011;
Jensen, 2016; Lemos, 2015; Picon et al., 2015).
Segundo Eidenbenz (2011), as aplicações que possibilitam uma comunicação de mão dupla em tempo real, entre pessoas e não máquinas, como mensagens e jogos, estão entre os
conteúdos que mais provocam dependência. Em um estudo com
adolescentes sobre o mapeamento do uso da internet, a rapidez
na comunicação e seu caráter interativo foram as vantagens mais
apontadas pela amostra (70,99%)(Spizzirri, Wagner, Mosmann &
Armani, 2012). Esta relação também pode ser observada a partir
da análise do perfil dos usuários, onde a maioria dos dependentes possuem baixa autoestima e dificuldades em desenvolver
relacionamentos sociais sadios, promovendo um fator de risco
para o desenvolvimento de psicopatologias (Abreu et al., 2008;
Uzunian & Vitalle, 2015; Young & Abreu, 2011).
Conseguinte, a inabilidade social também pode estar
relacionada com a DI, como uma consequência da mesma.
A internet promove um paradoxo em que, ao mesmo tempo
que conecta pessoas, as isola socialmente (Abreu, 2013;
Cartaxo, 2016; Gonçalves &Nuernberg, 2012; Kraut et al.,
1998; Lemos, 2015; Méa et al., 2016; Verzoni & Lisboa, 2017;
Young & Abreu, 2011).
Mediante o hábito de se passar muitas horas conectado, pesquisas tem mostrado o abandono e declínio da
vida social, gerando interferência nas relações familiares,
diminuição das atividades de conversação, presença marcada de solidão e perca de interesse da comunicação com
as pessoas (Abreu, 2013; Kraut et al., 1998; Méa et al., 2016;
Young & Abreu, 2011).

A teoria da mente (TOM) envolve a capacidade de compreender os estados mentais do outro, como seus sentimentos, desejos e intenções (Jou & Sperb, 1999).
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Na DI, já se é conhecido como um dos critérios
diagnósticos o prejuízo nas relações sociais, sendo um dos
sintomas iniciais um considerável afastamento ou impacto
em relacionamentos importantes do usuário. Os dependentes tendem a negligenciar atividades importantes, como de
trabalho e estudos, e se retraem socialmente de amigos
e familiares (Eidenbenz, 2011; Greenfield, 2011; Young &
Abreu, 2011). Estudos tem comprovado que indivíduos
dependentes de internet são mais atraídos e estão mais
abertos a experiências sociais online, bem como passam a
maior parte do tempo se comunicando através da internet.
Mesmo já possuindo certas HS, as deixam de praticar e
aprender novas habilidades, pois virtualmente ele não as
utiliza (Caplan & High, 2011).
Neste sentido, a DI prejudica as HS, levando ao
desenvolvimento de déficits sociais que provavelmente não
se perderiam sem o meio virtual. Os maiores prejuízos são
apontados na habilidade de percepção das emoções e seu
entendimento, podendo gerar falta de empatia devido ao
afastamento do convívio social e problemas de comunicação
(Cartaxo, 2016; Greenfield, 2011; Terroso & Argimon, 2016;
Verzoni & Lisboa, 2017). De acordo com Caplan e High (2011,
p. 63) existe “um padrão claro e consistente na literatura indicando que a preferência por interações sociais virtuais está
associada à solidão, Depressão, Ansiedade Social e poucas
habilidades sociais”.
Esta interatividade constitui um fator considerável no
comportamento dependente, podendo ser em um mesmo
indivíduo tanto um preditor quanto uma consequência, como
uma maneira de compensar os déficits de HS e assertividade,
e intensificando o desligamento de contatos pessoais, reforçando suas inabilidades. Por este motivo, o trabalho com as
interações sociais reais e com as variáveis associada a elas é
fundamental no tratamento da DI(Eidenbenz, 2011; Méa et al.,
2016; Young & Abreu, 2011).

A discussão crítica do material levantado é necessária para
fornecer novas reflexões, perspectivas, teorias e contribuições
(Gil, 2002).
Assim, foi realizada a presente pesquisa a partir da
análise livros, documentos eletrônicos e pesquisas cientificas,
previamente publicados nos bancos de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde)
e SCIELO (Scientific Electronic Library Online), sendo considerados os materiais que abordavam o tema “dependência
de internet”, “habilidades sociais”, “treinamento de habilidades
sociais”, sem limite estipulado de data de publicação, nem
pais de origem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A DI é um tema recente, igualmente os estudos sobre
ela. De modo geral, existem algumas considerações sobre as
intervenções para seu tratamento a serem ressaltadas. Inicialmente, devido à presença marcante da internet no cotidiano e
seu uso para a realização de diversas atividades, uma completa
experiência de abstinência é quase nula e ineficiente para o
tratamento da DI, comparada à, por exemplo, uma dependência
de substância. Por isso, a forma mais adequada de tratamento
seria promover o uso apropriado, controlado e consciente da internet. Contudo, quando uma aplicação específica desencadeia
o uso descontrolado, como jogos online, a abstinência deste
conteúdo é recomendada. É necessário também o tratamento
concomitante das comorbidades, podendo ser preciso o uso
de medicação (Abreu & Góes, 2011; Flisher, 2010; Young, 2011;
Young, et al., 2011).
Pela DI não constar em manuais diagnósticos, ainda
são escassos os estudos sobre tratamento, não havendo um
modelo padronizado.Os tratamentos realizados em centros
e hospitais de internação não possuem seus procedimentos
utilizados em estudos. Dentre os estudos existentes, a Terapia
Cognitivo-Comportamental (TCC) tem sido a modalidade de
terapia mais citada e indicada, devido ao fato dos notáveis
êxitos no tratamento para outros transtornos de impulso
(Abreu & Góes, 2011; Flisher, 2010; Hodgins & Peden, 2008;
Young et al., 2011).
A TCC compreende que os pensamentos, sentimentos
e comportamentos estão intimamente relacionados entre si.
Os pensamentos e interpretações que o indivíduo possui
sobre a realidade, influenciam diretamente na forma em que
este irá se sentir e se comportar, mais do que a situação
em si. Assim, em todas as psicopatologias está presente um
pensamento distorcido ou disfuncional. Estes pensamentos,
avaliações e atribuições de significados negativos, não se
constituem apenas como sintomas, mas se apresentam como
fatores da própria manutenção da psicopatologia. Através da
modificação do pensamento, a partir da sua avaliação realista, o humor e o comportamento são beneficiados (Bahls &
Navolar, 2004; Beck, 1997; Knapp & Beck, 2008).

MÉTODO
Realizou-se o presente estudo através de revisão
bibliográfica narrativa. Segundo, Zanella (2011), a pesquisa
visa a produção de um conhecimento novo, agregando aos
conhecimentos sobre a área e objeto de pesquisa, buscando
responder questões relacionadas a problemas ou indagações
teóricas e práticas.
Por sua vez, de acordo com a mesma autora, a revisão
de literatura concerne na familiarização do assunto em questão,
mediante apresentação dos estudos e teorias já existentes sobre. Assim sendo, a revisão bibliográfica permite uma cobertura
muito mais ampla para o que se propõe pesquisar, buscando
fontes diversas e realizando sua análise e interpretação (Gil,
2002; Zanella, 2011).
Dessa forma, a revisão de literatura promove a
contextualização do tema, esclarecendo seus pressupostos teóricos.
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Assim, uma recuperação completa busca tratar também
os problemas subjacentes, como de autoimagem e autoestima, depressão, solidão, estresse e déficit de HS (Beard, 2011;
Young et al., 2011).
Como visto, existe uma estreita relação entre a DI a
forma de manejo das relações sociais. Dessa forma, para a
obtenção de boas relações interpessoais, as HS são comportamentos indispensáveis. É preciso que o dependente
construa novo repertório para se relacionar e conseguir
reconstruir sua vida social (Del Prette & Del Prette, 2005;
Young & Abreu, 2011; Young, 2011). Segundo Curran (1985,
como citado em Caballo, 2010, p. 127) se a incompetência
social predispõe, mantem ou aumenta o transtorno psicológico de um indivíduo, é bastante obvio, então, que se torna
um objetivo básico de tratamento. Se a incompetência social
não está relacionada com a psicopatologia (coisa que parece bastante improvável), ainda pode continuar sendo um
comportamento objetivo que mereça tratamento porquê é
incômoda para o indivíduo.
Por esta integração de múltiplos fatores na DI, as estratégias de intervenção precisam abranger mudanças comportamentais, cognitivas, de estilo de vida e ambiente, assim,
o terapeuta auxiliará o dependente ao aprendizado de novos
comportamentos para lidar com estas situações antes evitadas,
incluindo o estabelecimento de novas maneiras de interagir e
funcionar socialmente. Neste contexto, o THS promove o aprendizado de um novo repertório comportamental, que auxiliará
na prevenção (relação 1), e no tratamento (relação 2) (Abreu
& Góes, 2011; Caballo, 2010).

Treinamento

de

Habilidades Sociais

Por outro lado, a competência social seria o sentido avaliativo do desempenho, sua coerência e funcionalidade. Assim,
competência é a “capacidade de articular pensamentos, sentimentos e ações em função de objetivos pessoais e de demandas
da situação e da cultura, gerando consequências positivas para
o indivíduo e para a sua relação com as demais pessoas” (Del
Prette & Del Prette, 2005, p. 33). Para analisar esta funcionalidade, verifica-se os efeitos do desempenho no que diz respeito a
cinco resultados principais; se alcança os objetivos imediatos,
se mantem ou melhora a qualidade dos relacionamentos; se há
respeito e ampliação dos direitos humanos básicos; se tem um
maior equilíbrio entre ganhos e perdas; e se mantem ou melhora
a autoestima (Del Prette & Del Prette, 1999).
E assim sendo, o uso exagerado da internet se apresenta como uma distração e resposta desadaptativa do indivíduo
como tentativa de manejar estes déficits. De início, é considerado um ambiente conveniente e posteriormente fonte de reforços e prazer, porém não resolve as questões que levaram ao
comportamento compulsivo, onde as inabilidades permanecem
e o ciclo de dependência é continuado (Beard, 2011; Young &
Abreu, 2011; Young et al., 2011). A partir disso, segundo Larose
(2011), a intervenção nas HS quebraria este ciclo.
Indivíduos podem ser inabilidosos socialmente por diversos fatores. Podendo ser pelo não aprendizado a partir das
restrições de oportunidades de um ambiente empobrecido,
e aqui se inclui as relações familiares; por uma ansiedade
ou por outras avaliações negativas para interagir; por falhas
na leitura de sinais verbais e não verbais; por não saber
discriminar as situações e suas respectivas respostas; por
não ter motivação para agir apropriadamente; pela demora
no processamento dos estímulos presentes na interação;
pela perda e desabituação de habilidades ou por obstáculos
ambientais que impedem a expressão do comportamento
(Caballo, 2010; Del Prette & Del Prette, 1999).
Neste contexto, as HS são importantes fatores de proteção e resiliência, pois aumenta a capacidade para lidar de
forma adaptativa a situações de estresse. Assim, o THS propõe
tratar estes déficits sociais e consequentemente, beneficiar o
tratamento da DI e o desenvolvimento integral do indivíduo.
Este irá desenvolver comportamentos alternativos e mais
ajustados, não precisando recorrer a formas prejudiciais de
manejo, aumentando também as experiências positivas em
relações reais (Del Prette & Del Prette, 2004; Del Prette & Del
Prette, 2005; Eidenbenz, 2011; Murta et al., 2006; Murta, 2005;
Terroso & Argimon, 2016; Uzunian & Vitalle, 2015).
Deste modo, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
propõe a promoção de algumas HS para integrar os serviços
de saúde, denominada de ‘habilidades para a vida’ (Del Prette
& Del Prette; 2005; Murta, 2005).
Assim, o THS serve como intervenção auxiliar de tratamento, na prevenção dos comportamentos dependentes
e de recaída, uma vez que novas habilidades são aprendidas para lidar com as potenciais situações de recidiva.

para

dependência de internet

A partir destas considerações e pela relevante relação
existente entre DI e HS, pode-se considerar a implementação
do THS como promissora proposta interventiva, sendo uma
ferramenta para integrar e complementar o tratamento.
As HS são aprendidas e adquirias no decorrer da vida.
Em cada fase do desenvolvimento estas habilidades devem ser
implementadas para adequação as novas demandas sociais,
para se obter um bom desempenho social. Desempenho social
se refere a qualquer comportamento emitido na relação com
outras pessoas, tanto os que as favorecem quanto os que
interferem (Del Prette & Del Prette, 1999).
Neste sentido, as HS podem ser consideradas como
o sentido descritivo de componentes que contribuem para
um bom desempenho e competência social, envolvendo
elementos comportamentais (verbais, não verbais e paralinguísticos), cognitivo-afetivos (crenças, percepção social,
metas e valores pessoais, etc.) e fisiológicos (indicadores
de disfunções psicossomáticas ou de ansiedade). Esta
descrição se encontra em diferentes classes de comportamentos sociais (Del Prette & Del Prette, 2005; Del Prette &
Del Prette, 1999).
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Neste sentido, o envolvimento com pessoas significantes na
recuperação auxilia o dependente a manter a abstinência e serve como estratégia de prevenção, já sendo utilizado para este
fim em dependências de substâncias (Del Prette & Del Prette,
1999; Khazaal et al., 2012; Klinger et al., 2017; Young, 2011).
O THS não possui uma única teoria geral em que seus
conceitos são embasados, sendo visto atualmente como um
método de tratamento. Existe uma integração de princípios,
conceitos e objetivos associados em suas técnicas de avaliação
e intervenção, das quais o torna um campo teórico-aplicado
com uma própria epistemologia (Caballo, 2010; Del Prette &
Del Prette, 1999).
Os programas de THS se apoiam em três princípios,
considerando que: HS são aprendidas e dessa forma, podem
ser ensinadas; esta aprendizagem pode ocorrer de forma
natural ou planejada; as HS variam de acordo com a cultura
e situação, assim, dependendo do contexto algumas habilidades podem ser mais valorizadas do que outras (Del Prette
& Del Prette, 2011).
Seu ensino planejado faz parte do processo terapêutico e se aplica a qualquer déficit interpessoal, de causa
primária ou secundária do problema clínico. Dessa forma,
o THS é um conjunto de procedimentos e técnicas interventivas, com o objetivo de promover o aprendizado de HS
relevantes para as relações interpessoais, para ampliar ou
melhorar a frequência de habilidades já aprendidas, para o
ensino de novas habilidades significativas e para diminuir ou
extinguir comportamentos concorrentes com estas habilidades (Caballo, 2010; Del Prette & Del Prette, 1999; Del Prette
& Del Prette 2011).
Ainda, o THS promove melhora na autoestima e auto
percepção, a partir da intervenção nos três elementos das HS
(comportamentais, cognitivo-afetivos e fisiológicos). Abrangendo técnicas comportamentais (ensaio comportamental,
modelagem, reforçamento, feedback, tarefas de casa, relaxamento, dessensibilização sistemática) e cognitivas (resolução
de problemas, instruções, parada de pensamento) (Del Prette &
Del Prette, 2011; Del Prette & Del Prette 1999; Uzunian & Vitalle,
2015). Segundo Caballo (2010), os principais objetivos do THS
seria o treinamento de habilidades para integrar o repertório
comportamental do indivíduo, pelo ensino e prática; reduzir a
ansiedade em situações sociais; a reestruturação cognitiva e
treinamento de solução de problemas.
Inicialmente, é realizado uma avaliação para orientar o
planejamento e seus objetivos, a partir de entrevistas, incluindo responsáveis e pessoas significativas, observação, inventários, medidas sociométricas e auto registro. Esta avaliação
permite a identificação do tipo de déficit (se de aquisição, de
fluência ou de desempenho) e da área específica em que se
tem dificuldades, seus antecedentes e consequentes. Conseguinte, são selecionadas as técnicas adequadas aos objetivos levantados (Caballo, 2010; Del Prette & Del Prette, 1999;
Del Prette & Del Prette, 2005; Murta, 2005).

Apesar das contribuições do THS, pode haver uma dificuldade em os dependentes buscarem o tratamento, uma vez
que estes podem negar sua condição e estão presos ao ciclo de
dependência. Dessa forma, o primeiro contato com o processo
deve proporcionar interesse, sendo um espaço de compreensão
e escuta, promovendo a percepção que existe um uso excessivo
e sem controle, que resulta em consideráveis perdas cotidianas e
efeitos negativos em sua vida, podendo ser aplicado a Entrevista
Motivacional (EM). No THS, é importante que o dependente veja
os benefícios potenciais do treinamento, conheça seus objetivos
e que seja ressaltado a promoção de experiências satisfatórias
fora da internet, como também a superação das dificuldades
(Caballo, 2010; Kwon, 2011; Pujol et al., 2009;Young, 2011).
O THS pode ser realizado em forma individual e em
grupo, se utilizando das mesmas técnicas com modificações
em seus procedimentos. O modelo grupal tem sido o mais
utilizado, possuindo algumas vantagens, como a discussão
de maiores sugestões de respostas de comportamento sugeridas pelo grupo; pelo estabelecimento de uma situação
social já posta, havendo oportunidades para praticar variações
de contato social semelhantes as situações do cotidiano;
possibilidade de prática e apoio entre os membros do grupo;
reforçamento e feedback pelos membros; maior envolvimento
por integrar situações vividas no grupo e fora das sessões;
bem como a motivação que pode ser gerada pelo membro
recém-chegado quando se depara com os bons resultados de
membros mais antigos, dentre outros. Contudo, em pacientes
extremamente ansiosos, a inserção no formato grupal pode
ser posterior ao formato individual (Caballo, 2010; Del Prette
& Del Prette, 1999; Murta, 2005).
Em indivíduos com DI a terapia em grupo tem sido bem
vista, assim como em outras dependências. Ela promove um
melhor desenvolvimento da aliança terapêutica e de relacionamentos interpessoais entre os membros, uma vez que esta
se encontra deficitária pelo isolamento social característico
da DI. A partir de uma maior integração social e melhora na
comunicação, há o aumento do sentimento de auto estima e
eficácia (Abreu & Góes, 2011; Caballo, 2010).
Segundo López (2004) e Young e Abreu (2011), o melhor
tratamento seria a prevenção, sendo o elemento chave para a
DI. Neste contexto, também está constatado o fator de proteção
recorrente das HS. Estudos tem mostrado o caráter preventivo
do THS e sua eficácia como prevenção primária, em indivíduos em situação de risco, porém sem patologias instaladas;
secundária, quando o indivíduo já vivencia consequências; e
terciária, para minimizar as consequências de patologias já
instaladas sem pretensão de cura (Klinger et al., 2017; Murta et
al., 2006; Murta, 2005). Em sua intervenção com adolescentes
e pais, Carrillo (2015) ressalta a relação entre déficits de HS
e DI, trabalhando o desenvolvimento de habilidades como a
assertividade, a partir do treino com caráter preventivo. Murta
et al. (2006) atribui como promissor o THS dentro de programas
de promoção de saúde psicológica em adolescentes.
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Portanto, a partir das características causais da DI, o
THS promove novos comportamentos e habilidades adaptativas
em seu repertório e a interação social pessoal, se configurando também como um grupo de apoio e o distanciamento da
internet, quebrando maus hábitos e o ciclo de dependência,
promovendo qualidade de vida de forma geral.
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