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Saúde Mental e Redes Sociais

ENTENDE-SE, COMO REDE SOCIAL ON-LINE, 
O AMBIENTE DIGITAL ORGANIZADO POR MEIO 
DE UMA INTERFACE VIRTUAL PRÓPRIA QUE SE 
ORGANIZA AGREGANDO PERFIS HUMANOS.

Segundo relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o Brasil tem 120 
milhões de usuários de internet, o quarto maior volume do mundo, atrás de Estados Unidos, Índia e China.

As redes sociais têm se tornado parte da vida da maioria dos usuários de Internet e são responsáveis por mais 
de 60% do tráfego da rede no Brasil. As redes facilitam a interação social, a formação de vínculos, troca de 
informações, definição de nichos de mercado, entre inúmeras outras possibilidades. 

Segundo um estudo da Universidade de Londres, adolescentes do sexo feminino apresentam 
duas vezes mais chances de terem depressão ao utilizar redes sociais do que homens da 
mesma faixa etária.

Alguns estudiosos alertam também sobre as mentiras que correm nas redes e as consequências que podem 
gerar no ambiente social. Ao receber diversas informações com as mais variadas fontes, o conhecimento fica 
relativizado e o indivíduo tende a não confirmar se as informações são verdadeiras, nem checar a fonte. 

Isso traz consequências sérias, como disseminação de informações inverídicas, tratadas como fatos, e também 
há a disseminação de opiniões preconceituosas, acabando por contaminar grande parte da sociedade.

Mas e o uso exagerado, pode trazer algum risco?

A professora Henriette Morato, do Instituto de Psicologia da USP, informa que 
o uso intenso das redes sociais suga os usuários e os leva a criar e acreditar 
numa realidade fictícia, trazendo sérias consequências para a saúde mental. 

Entre os principais problemas apontados por um estudo realizado em 2017 pela 
entidade de saúde pública do Reino Unido, estão: ansiedade, depressão, 
solidão, baixa qualidade de sono, baixa autoestima e dificuldade de 
relacionamento fora das redes.
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Algumas dicas para o uso consciente 
das redes sociais:

• Tente estipular um horário para desligar seu celular e siga isso à risca; 

• Evite usar o celular em horários próximos ao sono;

• Faça uma auto-avaliação de quanto tempo do seu dia tem dedicado as redes sociais;

• Desative as notificações, pois elas costumam ser um gatilho para a distração; 

• Analise os tipos de perfis que você tem seguido e o que eles agregam (ou não) a sua vida;

• Busque se conectar mais com as pessoas que estão no momento presente ao seu redor;

• Ao sair com amigos e familiares, evite deixar o celular na mesa ou de fácil acesso.

Pequenas mudanças podem te ajudar a utilizar as redes 
sociais de forma mais consciente e benéfica!

Para manter a saúde mental, é importante não se 
restringir ao mundo on-line e observar as possibilidades 

que existem na vida real.


