


40

Dicas de uso seguro na Internet 

Aline Conceição Silva, Camila Corrêa Matias Pereira, Laysa Fernanda Silva Pedrollo, 

Kelly Graziani Giacchero Vedana.

A ocorrência de eventos como pandemia e desastres reforçam a necessidade de nos conectar-
mos com pessoas significativas, e, para isso, os meios tecnológicos podem ser necessários. A Inter-

net faz parte do no nosso cotidiano e colabora em muitas atividades, entretanto, precisa ser utilizada 
de forma segura e consciente, para a manutenção do bem-estar e promoção da saúde mental(1). Por 
essa razão, é preciso refletir sobre as formas de utilização dos ambientes online e os impactos gera-
dos pelo uso ilimitado e sem barreiras das redes sociais virtuais (1). 

Dicas de uso seguro e consciente da Internet:

 
- Cuidado com o excesso no consumo de informações: respeite os seus limites, estabeleça pra-
zos diários e se necessário, tire um tempo da Internet: você não precisa ficar conectado 24 

horas por dia, 7 dias por semana!

- A Internet oferece muitos recursos (cursos, lives
3, podcasts

4, vídeos, etc) com atualização cons-
tante, entretanto, não se cobre em participar de todos! Avalie e priorize o que for importante 
para você nesse momento.

- As informações acessadas e compartilhadas também têm impactos na autoestima e bem estar, 
portanto atente-se aos perfis e canais que você acompanha e compartilha. Busque conteúdos 
próximos que respeitem diversidades, reflexões e a saúde e bem estar geral.

- As redes sociais virtuais possuem ferramentas de denúncia, portanto, não hesite em denun-
ciar qualquer conteúdo que viole as recomendações do uso consciente da Internet.

- As redes sociais virtuais possuem ferramentas que podem colaborar com o seu bem-estar, 
como o silenciamento de perfis ou o bloqueio de contas e conteúdos que trazem desconforto. 

- Verifique o conteúdo das informações que você recebe e compartilha: Fake News
5 geram 

desinformação na Internet.

- Cuidado com o compartilhamento de informações pessoais (senhas, localização, fotografias 
íntimas), pois estes conteúdos podem ficar disponíveis por tempo indeterminado e serem uti-
lizados de forma inadequada por outros usuários!

- Na Internet estaremos em contato com opiniões e visões diferentes das nossas, então, seja 
consciente nessas interações!

3  Transmissão de dados de vídeo ou áudio, ao vivo, via Internet.
4  Transmissão de dados de vídeo ou áudio, ao vivo, via Internet.
5  Transmissão de informações por meio de um arquivo digital de áudio, transmitido na Internet. Você pode checar gratuitamente 
informações sobre saúde no Canal Saúde Sem Fake News: https://www.saude.gov.br/fakenews
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SE LIGA! No mundo online, as pessoas também precisam respeitar a lei(1). Um importante 
aliado no combate às ações criminais digitais é o Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014(2), 
que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil(3). 

Alguns sites trabalham para ajuda-lo a ter uma navegação mais tranquila nos ambientes vir-
tuais, como por exemplo o SaferNet. Pedir ajuda é importante, então em caso de dúvidas ou se 
você precisar de uma orientação, procure apoio. Não deixe para depois!
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