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RESUMO

Com o surgimento das novas tecnologias e a interatividade existente no cotidiano da sociedade atual, o smartphone tornou-se parte inerente na 
vida da maioria dos indivíduos, desencadeando uma dependência patológica conhecida mundialmente como nomofobia, ou seja, o pavor de estar 
sem o telefone celular disponível. O uso abusivo do smartphone não pode ser considerado despretensioso e inofensivo, que não repercuta em 
novas configurações e modos de ser dos indivíduos junto ao corpo social gerando novos padrões e modelos nas relações produtivas/afetivas, 
sociais, políticas e culturais. Diante dos conflitos psicológicos mediados pela tecnologia no espaço de convivência sócio/afetiva, destaca-se a 
importância do papel da Psicologia na prevenção à nomofobia e a intervenção junto aos indivíduos afetados por tal compulsão, salientando não 
só seus aspectos psíquicos, mas também sociais. Neste estudo, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o transtorno objetivando investigar as 
implicações psicológicas que o uso abusivo do smartphone pode causar nos seus usuários; o modelo de comunicação e possibilidades de conexão; 
a relação indivíduo e tecnologia ao longo dos anos e o fenômeno da nomofobia. Uma das formas de tratar a nomofobia é através da Terapia 
Cognitivo Comportamental. Como forma de prevenção King e Nardi propõem que o indivíduo mantenha uma inter-relação comedida e saudável 
com todos estes aparatos tecnológicos utilizando com moderação procurando evitar os malefícios.Palestras, rodas de conversa, grupo de apoio, 
campanhas preventivas nas próprias redes sociais poderão ser recursos para a ampliação da discussão de pais, psicoterapeutas, educadores, 
psiquiatras e demais profissionais  Diante dos impactos e mudanças comportamentais, psicológicas, profissionais e culturais que o uso imoderado 
do aparelho favorece, são indispensáveis novas pesquisas na prevenção e tratamento, tanto medicamentoso quanto psicológico, como também, 
se a nomofobia pode ser reconhecida entre uma das mais novas classificações psiquiátricas ou se restringe somente em subdivisão de outros 
transtornos.
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