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RESUMO:  

As Mídias Sociais, são de forma geral, todos os canais ou ferramentas, que promovem e 

permitem a disseminação de conteúdos e mensagens, sejam elas em forma de vídeo, texto 

ou imagem. Estas, são usadas para divulgar conteúdos ao mesmo tempo em que permitem 

e incentivam interações entre pessoas. A internet é um recurso de grande importância na 

atualidade e que remodelou ações, comportamentos e o estilo de vida da sociedade, 

principalmente dos adolescentes. Mas, apesar do ambiente virtual apresentar benefícios 

para a sociedade, o uso desenfreado da internet mostrou causar dependência das 

ferramentas tecnológicas e trazer comportamentos de saúde prejudiciais ao ser humano. 

Devido a isso, questiona-se: na relação de mídias sociais e doenças mentais, quais são os 

principais fatores gerados pelas mídias que desencadeiam os sintomas de ansiedade e 

depressão em adolescentes? A fim de cumprir os objetivos, primeiramente, busca- se 

conceituar os termos mídia social e saúde mental. Após isso, busca-se aplicar um 

questionário,com um público alvo de adolescentes de 10 a 18 anos, visando entender e 

analisar a quantidade de horas que eles passam nas redes sociais e se eles percebem 

alguma interferência ou influência exercida pelas mídias sociais na sua saúde mental. Num 

segundo momento, intui-se compreender o que é autoafirmação, seus efeitos e 

consequências na ansiedade de adolescentes e propor uma conscientização positiva sobre 

a mesma, através de uma palestra ou da elaboração de uma página virtual. Num terceiro 

momento, objetiva-se propor a técnica do Mindfulness, sugerindo como um método 

alternativo para amenizar ansiedade e a depressão expondo suas características e 

benefícios.  

Palavras-chave: Mídias sociais; Mindfulness; Ambiente virtual; Saúde mental; 

Adolescentes.  



 
1. INTRODUÇÃO 

Segundo o dicionário Aurélio (2018), a palavra mídia refere-se ao meio através do 

qual as informações são divulgadas, meio de comunicação. De acordo com a definição de 

Andreas Kaplan e Michael Haenlein (2010), quando mencionamos mídias sociais estamos 

nos referindo às aplicações de internet fundamentadas nos conceitos da Web 2.0, o que 

inclui não só as redes sociais, mas também blogs, wikis e sites de compartilhamento. Sendo 

assim, é um meio para aproximar as pessoas, divulgar  informações, além de apresentar 

benefícios na área da saúde e da educação.  

A internet a cada dia mais vem se tornando um recurso indispensável para a 

realização de muitas atividades, sejam elas profissionais, escolares, lazer e até mesmo 

domésticas. O ambiente virtual passou a exercer grande influência no cotidiano, 

principalmente dos adolescentes, tendo em vista que a adolescência é uma fase da vida 

marcada por constantes transformações, onde existe a necessidade de autoafirmação, 

muitas vezes buscada através do relacionamento.   

Contudo, a partir dessas mudanças a incidência de doenças mentais, como 

ansiedade e depressão, entre os jovens aumentou exponencialmente e isso pode estar 

relacionado a este novo ambiente adotado como meio de socialização. 

A definição do termo saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(2013), refere-se ao bem estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, 

consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a 

dar sua contribuição para sua comunidade. Sendo assim, o desequilíbrio mental  pode ser 

entendido como a falta de um suporte para administrar sentimentos e emoções de forma 

que estas pessoas não se sintam capazes de lidar de forma positiva e harmônica com 

determinada situação, podendo facilitar o surgimento de doenças mentais. Dentre alguns 

fatores que podem causar este desequilíbrio, podemos citar, estresse, dificuldade 

financeira, limitações, problemas familiares entre outros. 

Muitos jovens têm buscado alternativas para amenizar os sintomas causados pelas 

doenças mentais, dentre as sugeridas encontra-se o mindfulness ou atenção plena, 

ferramenta que visa obter o estado de consciência onde a pessoa tem total atenção no 

momento presente. 

O presente trabalho visa apresentar uma Revisão Sistemática de Literatura que 

pretende analisar nesta relação de mídias sociais e doenças mentais, quais são os 

principais fatores que desencadeiam os sintomas de ansiedade e depressão nos 



 
adolescentes, então propor o mindfulness como método alternativo para amenizar estes 

sintomas, além de promover a conscientização positiva sobre a autoafirmação nos 

adolescentes. 

 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Ambiente virtual e mídias sociais.  

O uso das tecnologias de informação integrou-se à sociedade, fazendo com que os 

indivíduos, direta ou indiretamente, sejam dependentes desses recursos. Sabe-se que, nos 

dias atuais, as crianças e adolescentes desenvolvem e constroem grande parte da sua 

identidade enquanto pessoas, durante o acesso à internet e o uso dos meios tecnológicos. 

Esse convívio traz diversos benefícios, se bem aproveitado. Um interessante fenômeno 

observado atualmente entre os adolescentes é a ampla utilização das denominadas redes 

ou mídias sociais, uma espécie de “comunidades virtuais”, ferramenta mais acessível e ágil 

de relacionamento com amigos, conhecidos, colegas e familiares.  

Confunde-se muito redes sociais com mídias sociais, que, apesar de estarem no mesmo 

universo, são coisas distintas. Mídia social é o meio que determinada rede social utiliza para 

se comunicar. São diversos os tipos de mídias sociais existentes, com diferentes finalidades 

e público-alvo, que têm foco em contatos profissionais, amizades, relacionamentos 

amorosos, pesquisas, dentre outros. Essas mídias dispõem de ferramentas que facilitam a 

comunicação entre os usuários, internados do conteúdo gerado por eles mesmos, com 

postagem de mensagens instantâneas e textos, compartilhamento de vídeos, áudios e 

imagens. O uso das mídias sociais, é um hábito relativamente recente, que após sua 

popularização na sociedade, foi possível notar um aumento exponencial na exposição das 

pessoas por um tempo maximizado de uso da internet. De acordo com IBGE (2018), 70% 

da população brasileira tem acesso a internet, além disso, o Brasil é o segundo país que 

mais ocupa tempo por dia na internet, estando online, em média 9 horas e 29 minutos por 

dia, sendo que 40% deste tempo é utilizado em mídias sociais.  

Com a introdução da tecnologia, ocorreram algumas mudanças no cotidiano da sociedade, 

especialmente em relação a comunicação entre as pessoas, algo que ficou ainda mais claro 

com a chegada da pandemia, que nos tirou o contato físico e nos deixou apenas com a 

relação virtual. Sendo assim, atualmente há jovens destinando mais tempo a 

relacionamentos virtuais e se privando de uma vida social real. Sabe-se que, seres nascidos 

na era moderna já imersos em tal realidade e tendo acesso facilitado a esse ambiente 



 
virtual, são os principais usuários das tecnologias. Fato preocupante, contudo, é serem eles, 

pessoas ainda em desenvolvimento, que estão construindo suas capacidades cognitivas, 

de discernimento e da personalidade em meio ao uso das redes digitais (SIQUEIRA, Letícia; 

2019). Os adolescentes cresceram em meio às tecnologias, com todos os benefícios e 

malefícios que desta dinâmica possam advir. Eles tiveram seu cotidiano, incluindo seus 

hábitos alterados pela introdução dos novos meios de comunicação.  Segundo Schütz 

(2018), “pelas possibilidades de conexão constante, a noção de que online e offline podem 

ser consideradas realidades separadas já não faz sentido.” 

2.2 Saúde mental 

Estar mentalmente saudável, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é o estado 

de bem-estar no qual uma pessoa consegue desempenhar suas habilidades, administrar 

de forma positiva às adversidades e conflitos, reconhecer e respeitar os limites individuais 

e deficiências, sendo capaz de trabalhar de forma produtiva e de compreender que a vida 

real é regada de diversas emoções, alegria, amor, satisfação, assim como tristeza, raiva e 

frustração.  

A saúde mental engloba três tipos de bem-estar: cognitivo, comportamental e emocional. 

No entanto, o termo comumente é associado somente à ausência de transtornos mentais, 

sendo assim a atenção aos sintomas e a preocupação com tratamento da doença só 

acontece após um diagnóstico formal, visto que não existe uma conscientização prévia a 

respeito da importância da saúde mental. A OMS enfatiza que a saúde mental está 

diretamente associada ao cuidado contínuo do bem-estar e da felicidade e aponta que cerca 

de 350 milhões de pessoas no mundo vivem com depressão, dados que tornam a saúde 

mental uma prioridade de saúde pública. Torna-se imprescindível, diante disso, destacar 

que a saúde mental é o fator chave para o estabelecimento de uma relação equilibrada 

entre corpo e mente, uma vez que comprometida, pode vir a afetar os relacionamentos, a 

qualidade de vida, as atividades do dia a dia e até a saúde física. 

Sendo assim, é essencial investir em estratégias que possibilitem o equilíbrio das funções 

mentais para um convívio social mais saudável, para a prevenção de doenças, 

possibilitando uma qualidade de vida. Para tanto é necessário distinguir os termos 

“prevenção” e “promoção” da saúde, a prevenção envolve uma ação antecipada a fim de 

tornar improvável o progresso posterior da doença. Enquanto promoção diz respeito a 

ações que não se dirigem a uma determinada doença ou desordem, mas servem para 

aumentar a saúde e o bem-estar geral.  

https://www.ecycle.com.br/bem-estar/


 
A fim de garantir este bem estar, deve-se estar atento aos fatores que podem afetar a saúde 

mental. As condições socioeconômicas, a exposição aos estigmas e aos preconceitos, a 

discriminação social e de gênero, a ausência de suporte psicologico profissional de 

qualidade, a presenca de conflitos familiares no cotidiano dos sujeitos e o consumo 

excessivo das midias sociais são fatores que influenciam negativamente a saúde mental. 

A utilização inadequada e o tipo de conteúdo consumido da internet e das mídias sociais foi 

apontado em diversas pesquisas como um dos principais fatores de risco para a saúde 

mental dos jovens, visto que muitas publicações reforçam o narcisismo, os padrões de vida, 

de consumo e de status contribuindo para o aumento na prevalência de vários transtornos 

psíquicos. 

Um estudo desenvolvido pela Royal Society for Public Health, instituição inglesa voltada 

para a saúde pública, identificou que as redes sociais provocam tanto efeitos positivos 

quanto negativos. Os impactos nocivos resultam da má administração da vida online. A 

sociedade atual construiu uma espécie de “obrigatoriedade” em estar sempre online e 

querer saber, em tempo real, os principais acontecimentos do mundo. Esse hábito de “viver 

online” compromete as funções cognitivas, que nessa idade ainda não estão totalmente 

formadas, além de afetar o rendimento escolar em crianças e influenciar o comportamento, 

as decisões importantes, o planejamento das tarefas e a organização do tempo. Segundo 

Schütz, “pelas possibilidades de conexão constante, a noção de que online e offline podem 

ser consideradas realidades separadas já não faz sentido.” A juventude tem um 

relacionamento muito complexo com a tecnologia. O grupo com idade inferior a 20 anos já 

nasceu com essa tendência ao uso constante e desenfreado de insumos eletrônicos. 

O psiquiatra Marcel Vella Nunes, destaca que:  

 

[...] a dependência digital não é definida pelo tempo que a pessoa permanece 
conectada durante o dia ou à noite. O que exige intervenção profissional é o 
nível de perda de controle sobre o uso e o quanto isso afeta a qualidade de 
vida dos jovens (NUNES, 2020). 

 

Essa realidade de consumo exacerbado da mídias sociais, somada à percepção enraizada 

na sociedade de que a adolescência é uma fase, por si só, problemática tornam os jovens 

ainda mais vulneráveis ao desenvolvimento de transtornos mentais, visto que muitas vezes 

seus sintomas são considerados "frescuras" ou uma forma de chamar atenção.Uma saúde 



 
mental debilitada acentua a exclusão social e expõe o indivíduo ao risco de violência em 

virtude da incapacidade mental de autodefesa. 

 

2.2.1 Doenças mentais  

Os problemas de saúde mental e comportamental são caracterizados por alterações de 

pensamentos, comportamento e humor, estes surgem por influência de múltiplos fatores 

sociais, genéticos, psicológicos e ambientais e podem ser intensificados por uma 

predisposição do indivíduo. Muitas são as dúvidas a respeito das diferenças entre doenças 

e transtornos mentais. Quando nos referimos às doenças, as causas e os tratamentos são 

mais restritos e específicos, dificilmente tendo variações. Para que uma condição seja 

considerada uma doença é preciso que atenda alguns critérios, como: ter uma causa 

reconhecida, manifestar-se por meio de sintomas específicos e provocar alterações no 

organismo sejam elas visíveis ou detectadas por meio de exames. 

Já quando nos referimos aos transtornos, pode-se incluir qualquer quadro que possa 

comprometer a vida pessoal, familiar, social e profissional de um paciente, onde as causas 

e os tratamentos são mais amplos e variam de pessoa para pessoa. Em sua maioria, os 

transtornos não apresentam uma única causa definida, podendo ser resultado de aspectos 

biológicos (o déficit ou o excesso de produção de um neurotransmissor) e psicológicos (a 

forma como o paciente se comporta e interage com o ambiente). Podemos exemplificar 

como transtornos mentais, a depressão, a ansiedade, a dependência de qualquer 

substância ou hábito, os distúrbios alimentares e a hiperatividade (MEDPREV, 2021). 

De acordo com uma pesquisa realizada recentemente pela Organização Mundial da Saúde, 

23 milhões de brasileiros, ou seja, 12% da população, apresentam sintomas de transtornos 

mentais. Aponta ainda que os problemas de saúde mental iniciam geralmente no decorrer 

da adolescência, porém a maioria dos casos não são detectados nem tratados. Diante dos 

dados apresentados, mostra-se de extrema relevância a atenção aos sinais do organismo 

que possam vir a desencadear um transtorno mental e o empenho em procurar uma 

avaliação médica e iniciar o tratamento adequado. 

O distúrbio do sono (sonolência desregulada ou insônia), a preocupação excessiva (onde 

as questões comuns do dia a dia tomam conta dos pensamentos, de modo que o indivíduo 

não consegue se concentrar em outra coisa), dores de cabeça, palpitações, queda de 

cabelo, sudorese, vontade constante de urinar, estão dentre as situações que podem indicar 

o início do desenvolvimento de um transtorno mental. 



 
A saúde mental debilitada faz com que as pessoas fiquem com o raciocínio mais lento e a 

produtividade reduzida, visto que há muitas informações que precisam ser administradas 

pelo cérebro e tudo isso faz com que cresça a dificuldade em se concentrar em atividades, 

como o trabalho e os estudos. 

Problemas como a depressão e a ansiedade podem levar os adolescentes ao 

desenvolvimento de quadros clínicos que geram sintomas frequentes de irritabilidade, de 

frustração ou episódios de raiva excessivos e de difícil controle. 

Conforme uma pesquisa divulgada pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, 

um em cada três adolescentes de 13 a 18 anos passará por um transtorno de ansiedade 

pelo menos uma vez nesse ciclo da vida. Vale destacar que os transtornos gerados pela 

dificuldade em gerir as emoções podem trazer sérios danos ao adolescente, visto que 

afetam o seu estado geral de saúde e, com isso, podem reduzir a frequência escolar. Além 

da questão genética, da química que determina o padrão cerebral, da personalidade e dos 

eventos da vida, muitos vivem apavorados com as cobranças sociais ou mesmo familiares 

que fazem altas expectativas e pressão para alcançar o sucesso pessoal e profissional. Tais 

fatores contribuem para aumentar as crises de ansiedade e tornar os jovens muito mais 

propensos ao desencadeamento de doenças emocionais como a depressão e a ansiedade.  

A visão negativa do mundo e a adoção de comportamentos muito inseguros em relação às 

expectativas futuras são os aspectos que mais influenciam o surgimento desses transtornos 

mentais nos adolescentes e nos jovens. 

Os transtornos mentais, especialmente a ansiedade e depressão constituem uma das 

principais causas de morbidade na sociedade atual, tornando cada vez mais frequentes as 

preocupações a respeito. Os dados sobre a saúde mental dos jovens na atualidade no Brasil 

e no mundo precisam ser vistos como instrumentos de alerta para que os pais, os 

professores e os responsáveis se posicionem quanto à necessidade de buscar ajuda 

especializada antes que certas situações se tornem irreversíveis.  

 
2.3 Mindfulness  
As práticas meditativas fazem parte da história da humanidade, estando inseridas em 

diversas culturas ocidentais e orientais com diferentes objetivos, tais como relaxamento, 

autoconhecimento, desenvolvimento espiritual, entre outros. (SMITH,1975).  

De acordo com Menezes e Aglio (2009), os tipos de meditação variam conforme o controle 

de direcionamento do foco e são divididos em dois tipos: Meditação Concentrativa e 

Meditação de Atenção Plena ou Mindfulness, esta caracteriza-se por ser um estilo de 

https://www.psycom.net/depression-anxiety-college-students/


 
meditação voltada ao momento presente direcionada para observação dos processos 

corporais, sentimentos, pensamentos e sensações. Sua origem encontra-se nos cânones 

budistas datados de, pelo menos, 2.500 anos. No seio budista, mindfulness (ou sati) 

configura um passo fundamental para a libertação do sofrimento humano, razão da 

existência do budismo.  

Em meados dos anos 70, Jon Kabat-Zinn, então professor da Universidade de 

Massachusetts, resolveu tirar o conceito da atenção plena de dentro do budismo e trazê-lo 

para dentro das universidades, a técnica foi sendo aperfeiçoada até ser retirado todo e 

qualquer aspecto religioso da prática e assim fundamentou o primeiro programa baseado 

em Mindfulness. O programa desenvolvido por Jon Kabat-Zinn foi um marco para a 

importância hoje concedida, não só da prática de meditações para cultivo da atenção plena, 

mas também o desenvolvimento das habilidades de mindfulness, para a psicologia 

contemporânea. O Mindfulness é a prática de se estar no momento presente da maneira 

mais consciente possível, ou seja, focar sua atenção em cada movimento, situação, 

respiração. Para isso, deve-se deixar de lado as distrações, pensamentos externos e 

sentimentos anteriores, para intencionalmente sentir, ouvir, viver plenamente a situação 

presente. Trata-se de um exercício intencional, visto que é preciso dedicação e treino por 

parte de cada pessoa para se alcançar os resultados. Portanto, pode-se dizer que as 

técnicas de mindfulness são atividades que conectam ação e pensamento. O princípio 

fundamental da técnica baseia-se numa atenção profunda na respiração, é através desta 

que se consegue uma maior concentração no momento. Posteriormente evolui o foco para 

os pensamentos, sentimentos e sensações associados ao presente, sem julgamentos. 

Estudos asseguram que nossa mente está dispersa e distraída em nossos pensamentos 

durante praticamente 47% do tempo, ou seja, é como se metade da vida estivéssemos 

pensando no passado e no futuro, e deixando de lado o presente. (BRANDÃO,2021) 

Kabat-Zinn (1990) afirma que a maioria das pessoas vivem no “piloto automático”, sendo 

assim percebe-se a importância do mindfulness, trazendo a atenção plena para as ações 

nos momentos atuais.  

Pesquisas já realizadas apontam como benefícios da prática do mindfulness: a redução do 

stress e da ansiedade, o fortalecimento da capacidade de memória, potencializa o foco, 

aumenta a ponderação, fortalece as relações sociais, protege o organismo e  desenvolve  

uma maior positividade ajudando a contrariar a perpetuação de pensamentos negativos e 

estados depressivos. Dessa forma, gera-se uma maior capacidade de aceitação e gestão 



 
das emoções. Diante desse cenário, a prática mostrou-se ser uma forma de lidar com toda 

a experiência, positiva, negativa ou neutra, contribuindo para que o sofrimento global possa 

ser diminuído e a sensação de bem-estar e a qualidade de vida potencializada.  

 

3. OBJETIVO  

 Objetivo geral: Investigar na relação de mídias sociais e doenças mentais, quais são os 

principais fatores que desencadeiam os sintomas de ansiedade e depressão em 

adolescentes. 

Objetivos específicos:  

- Promover a conscientização positiva sobre a autoafirmação nos adolescentes. 

- Sugerir a prática do mindfulness, como método alternativo para amenizar os 

sintomas de ansiedade e depressão nos adolescentes. 

4. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Atualmente, grande parte da população têm acesso à internet e a cada dia mais vem se 

tornando um recurso indispensável para a realização de muitas atividades, afinal, é um 

caminho para aproximar as pessoas, filtrar informações e otimizar o tão escasso tempo. 

Contudo a incidência de doenças mentais, entre os jovens aumentou exponencialmente e 

isso pode estar relacionado a este novo ambiente adotado como meio de socialização. Em 

vista disso, questiona-se: quais são os principais fatores, gerados pelas mídias, que 

desencadeiam os sintomas de ansiedade e depressão em adolescentes? 

5. MATERIAIS E MÉTODOS  

A presente pesquisa é de caráter bibliográfica, devido a isso, se utiliza de sites, livros e 

revistas para fundamentar seus apontamentos. Durante o ano de 2021 foi posto em prática 

a fase I do projeto. Para dar início a esta fase, primeiramente, foi realizada a seleção de 

artigos, sites e livros que abordavam sobre a relação entre o consumo excessivo das mídias 

e a degradação da saúde mental dos jovens. Após a leitura e interpretação destes, 

conceituou-se os termos mídias sociais e saúde mental, expondo também quais são os 

principais fatores que desencadeiam os primeiros sintomas dos transtornos mentais e que 

podem vir a afetar a saúde mental do indivíduo. 

Num segundo momento foi elaborado e aplicado um questionário virtual para o público 

jovem de 10 a 18 anos visando entender e analisar a quantidade de horas que eles passam 



 
nas redes sociais, se eles percebem alguma interferência ou influência exercida pelas 

mídias sociais na sua saúde mental e ainda questionar-los de quais são os principais fatores 

que desencadeiam as crises de ansiedade e depressão. Para o mesmo foram obtidas 69 

respostas, que após registradas as respostas foi realizada  a interpretação dos dados, 

através dos gráficos obtidos. Concluindo a fase I. 

Pretende-se no ano de 2022 colocar em prática a fase II do projeto, que possui como meta: 

primeiramente a realização da revisão bibliográfica sobre auto-afirmação expondo seus 

efeitos na saúde mental dos adolescentes.  Posteriormente objetiva-se conscientizar 

positivamente os jovens a respeito da auto afirmação por meio de palestras ou da criação 

de uma página virtual.  

Num terceiro momento, a partir da leitura do livro “Caderno de Exercícios de Atenção plena” 

de Ilios Kotsou será feita a seleção de exercícios da técnica do  mindfulness presentes no 

mesmo e posteriormente aplicado a jovens, que tenham apresentado algum sintoma de 

ansiedade e depressão nos últimos 30 dias, do 6º ao 3º ano do ensino médio do Colégio 

Interativa.   

O próximo passo envolve a elaboração e aplicação de um questionário aos jovens que 

praticaram a técnica na fase anterior, a fim de questioná-los sobre seus sentimentos antes, 

durante e após a prática dos exercícios propostos. De posse dos dados será possível 

realizar a interpretação sobre a eficácia da prática do mindfulness em adolescentes que 

apresentam sintomas de ansiedade e depressão.  

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A presente pesquisa ainda está em processo de desenvolvimento, entretanto com base nos 

estudos realizados até o momento e nos resultados obtidos com questionário aplicado foi 

possível chegar em alguns resultados. 

 

Imagem 13: Pergunta 2 do questionário aplicado. 
Fonte: próprio autor 



 
Este gráfico indica o tempo de uso diário da internet utilizado pelos jovens, a partir deste 

pode-se concluir que os jovens estão em constante acesso às mídias passando em média 

mais de 7 horas na internet e 55% destes afirmam destinar de 1 a 3 horas ao acesso das 

mídias sociais. O resultado vem de encontro com o panorama nacional em que 89% da 

população de 9 a 17 anos é usuária de internet no Brasil, o que equivale a 24,3 milhões de 

crianças e adolescentes conectados (IBGE,2019). 

 
Imagem 14: Pergunta 6 do questionário aplicado. 

Fonte: próprio autor 

 

Este gráfico demonstra a porcentagem de jovens que já notaram que as mídias sociais 

afetaram de alguma forma seu dia a dia, dos participantes da pesquisa 85% notaram 

alteração.  

 
Imagem 15: Pergunta 7 do questionário aplicado. 

Fonte: próprio autor 
 

Dos 69 jovens que participaram da pesquisa, mais da metade relatou que durante o acesso 

às mídias sociais, sentem predominantemente emoções positivas e somente 34.8% dos 

jovens relataram sentir emoções negativas. O resultado vem de encontro com os dados 

obtidos através de um estudo realizado pela instituição de saúde pública do Reino Unido, 

Royal Society for Public Health (HSPH), em parceria com o Movimento de Saúde Jovem, 

onde apontou que as redes sociais mais usadas provocam efeitos positivos ou nocivos à 



 
saúde mental, dependendo de como é utilizada.Entre as que provocam efeito positivo, 

destaca-se o Youtube e entre as que prejudicam o desempenho dos jovens, estão o 

Instagram e o Snapchat.  

 
Imagem 16: Pergunta 10 do questionário aplicado. 

Fonte: próprio autor 
 

Este gráfico expressa os principais sintomas de ansiedade e depressão sentidos pelos 

jovens durante o acesso das mídias sociais, dentre os mais frequentes estão: tristeza (74%), 

angústia (59%), insônia (58%) e crise de choro (50%).  

 
Imagem 17: Pergunta 8 do questionário aplicado. 

Fonte: próprio autor 
 

Essa abordagem vai ao encontro dos resultados obtidos pela pesquisa realizada pela 

instituição de saúde pública do Reino Unido, Royal Society for Public Health (RSPH), onde 

foram entrevistados 1.479 jovens de 14 a 24 anos, no Reino Unido. Estes avaliaram em 

partes positivamente as mídias sociais, visto que permitem à auto identidade, à auto 

expressão, o fortalecimento de laços comunitários e ao amparo emocional, entretanto os 

malefícios estiveram associados à qualidade do sono, ao bullying, à imagem corpórea, à 



 
necessidade de se manter conectado por medo de perder experiências vividas pelos 

amigos, à depressão e à ansiedade. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho possui como objetivo identificar na relação de mídias sociais e doenças 

mentais, quais são os principais fatores que desencadeiam os sintomas de ansiedade e 

depressão em adolescentes.  

A partir da revisão bibliográfica realizada, conclui-se que os jovens atualmente 

nascem, já imersos ao mundo tecnológico, e desenvolvem suas relações pautadas no 

constante acesso às mídias sociais, para muitos, se tornando um vício e trazendo danos à 

saúde mental. Os fatores determinantes da saúde mental e transtornos mentais incluem 

não apenas atributos individuais, como a capacidade de administrar os pensamentos, as 

emoções, os comportamentos e as interações com os outros, mas também os fatores 

sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais, como as políticas nacionais, a 

proteção social, padrões de vida, as condições de trabalho e o apoio comunitário. 

O aumento nos casos de ansiedade e depressão ocorreu simultaneamente ao 

surgimento das TIC (tecnologia da informação e comunicação) e da internet na década de 

70. Portanto conclui-se que o aumento constante dos transtornos mentais na infância e na 

adolescência, ocorre muito em razão de a internet estar inserida nesse contexto.  

Diante da aplicação do formulário, desenvolvido por meio da plataforma Google 

Forms, foi possível responder parte da pergunta base do projeto, os principais fatores 

gerados alterados, segundo a pesquisa com os jovens, foram a autoestima, o sono e o 

humor. Os agentes responsáveis por tais alterações são, os estereótipos de beleza, as fake 

news e o sensacionalismo. Existem diferentes estratégias eficazes para a prevenção dos 

transtornos mentais e maneiras de aliviar o sofrimento causado por eles. A ciência, 

assegura que a prática do mindfulness pode, de fato, ter impactos positivos sobre a saúde 

e o bem estar geral de seus praticantes. 
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