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RESUMO

O presente estudo foi realizado com o objetivo de discutir a dependência em tecnologia e as psicopatologias que surgem em comorbidade a ela. 
Foi considerado, ainda, a possibilidade da diminuição desses quadros mediante políticas públicas. A metodologia para a realização da pesquisa 
contou com revisão bibliográfica em grandes áreas como Psicologia, Psicopatologia e Neurociências, dessa maneira buscamos estabelecer uma 
relação entre as áreas de acordo com o tema principal. Os resultados da pesquisa confirmaram a ideia de que a dependência tecnológica 
realmente pode acarretar o desenvolvimento de outras psicopatologias, bem como, o desenvolvimento de doenças do trato biológico. Foi 
possível observar que o limite entre a patologia e o normal, no que diz respeito a dependência tecnológica, é o fato de que no uso ‘normal’ o 
indivíduo tem algum ganho ou proveito com isso, já no uso abusivo, o indivíduo não tem esses ganhos e ainda desenvolve malefícios para sua 
saúde. A partir desses dados, surge o questionamento sobre o que fazer para diminuir o número de pessoas que são acometidas pela 
dependência em tecnologia. Nesse sentido, é possível dizer que o Brasil não conta com políticas públicas e campanhas que conscientizem a 
população dos malefícios acerca da tecnologia. De modo geral, os adventos tecnológicos, parem, à primeira vista, somente benéficos, mas com o 
abuso no uso desses objetos deixa suas marcas. Doenças como ansiedade, depressão e estresse estão relacionadas ao uso abusivo de tecnologias. 
Além das políticas de prevenção e promoção de saúde, que apesar de não existirem, seriam de grande valia para a diminuição dos danos causados 
pela dependência, nos casos onde já é possível observar a dependência instalada, a psicoterapia clínica é indicada para esses casos. Além disso, é 
essencial o apoio e suporte familiar ou do núcleo no qual o sujeito está inserido a fim de que o trabalho desenvolvido pelos profissionais 
envolvidos seja melhor aproveitado e como forma de acolhimento e pertencimento.
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