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Justificativa: O uso problemático de internet é definido como uso excessivo e sem 
controle associado a prejuízos significativos na saúde física e/ou emocional do 
indivíduo. Ferramentas adequadas são essenciais para compreender esse fenômeno 
no contexto brasileiro. 
 

Objetivos: Realizar a adaptação transcultural do Problematic Internet Use 
Questionnaire (PIUQ-9) para o português brasileiro e a avaliação preliminar de suas 
propriedades psicométricas. 
 

Metodologia: A adaptação transcultural foi realizada em 5 etapas: 1) tradução por 2 
grupos independentes; 2) avaliação das duas versões por comitê de especialistas, 
gerando uma versão síntese; 3) retrotradução independente por dois nativos de língua 
inglesa; 4) revisão, a partir das retrotraduções e envio para apreciação dos autores do 
instrumento original; 5) teste piloto (n=15), para avaliar o nível de compreensão pela 
população alvo. As propriedades psicométricas foram avaliadas em uma amostra de 
1.525 brasileiros maiores de 18 anos por meio de questionário online (SurveyMonkey) 
composto pelo PIUQ-9 e dados sociodemográficos. Posteriormente, uma subamostra 
(n=237) participou da validação teste-reteste. 
 

Resultados: A versão brasileira do PIUQ-9 foi considerada adequada pelos autores 
do instrumento e no teste piloto. Na amostra da validação, 72,7% eram mulheres, com 
idade média de 38,7±13,5. O modelo com três fatores teve melhor ajuste de índices 
(χ2 = 67,661, df = 15, CFI = 0,997, TLI = 0,994, RMSEA = 0,048 [0,037-0,060], RMSEA 
pclose = 0,587 e SRMR = 0,014), com ótima validade interna (alfa de Cronbach= 0,91). 
O coeficiente de correlação intraclasse foi 0,735 na validação teste-reteste. 
 

Conclusão: O PIUQ-9 apresentou boas propriedade psicométricas mostrando-se ser 
um instrumento válido e confiável para ser usado na população brasileira. A 
disponibilidade de um instrumento breve e validado permitirá monitorar a prevalência 
desse transtorno, examinar a eficácia dos protocolos de prevenção e tratamento e 
também comparar esses dados com achados internacionais.  
 


