Vítimas da
dependência digital
Com a explosão dos smartphones, cerca de 10% dos brasileiros já são viciados
digitais. A medicina aprofunda o estudo do transtorno e anuncia o surgimento de
novas opções de tratamento, como a primeira clínica de reabilitação especializada.
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“Eu literalmente não sabia o que fazer co- pulou para 49% (5,8 milhões).
migo”, disse um estudante do Reino Unido. “Fiquei
me coçando como um viciado porque não podia
usar o celular”, contou um americano. “Me senti
morto”, desabafou um jovem da Argentina. Esses
são alguns dos relatos entre os mil que foram colhidos
por pesquisadores da Universidade de Maryland, nos
Estados Unidos. Eles queriam saber o que sentiam jovens espalhados por dez países, nos cinco continentes,
depois de passarem 24 horas longe do computador,
dos smartphones e tablets. As descrições, como se viu,
são assombrosas. E representam exatamente como
sofrem os portadores de um transtorno preocupante
que tem avançado pelo mundo: o IAD (Internet Addiction Disorder), sigla em inglês para Distúrbio da
Dependência em Internet. Na verdade, o que os entrevistados manifestaram são sintomas de abstinência no
mesmo grau dos apresentados por quem é dependente de drogas ou de jogos, por exemplo, quando privados do objeto de sua compulsão.
Estima-se que 10% dos brasileiros enfrentem
o problema. Esse número pode ser ainda maior dada
a velocidade com que a internet chega aos lares nacionais. Segundo pesquisa da Navegg, empresa de análises de audiências online, o Brasil registrou o número
recorde de 105 milhões de pessoas conectadas no primeiro trimestre deste ano. Dados da Serasa Experian
mostram que o brasileiro passa mais tempo no YouTube, no Twitter e no Facebook do que os internautas do Reino Unido e dos EUA. A atividade na rede
é impulsionada pela explosão dos smartphones. De
acordo com a consultoria Internet Data Corporation,
esses aparelhos correspondiam a 41% (5,5 milhões)
dos celulares vendidos em março. Em abril, o índice
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