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Saúde de crianças e adolescentes na era digital requer cuidado dos pais
Os riscos do uso excessivo de telas digitais por
crianças e adolescentes trazem uma
série de problemas de saúde, que
convém conhecer antes para
p r e v e n i r. E n d a d e s
internacionais, como a
Organização das Nações Unidas
(Onu) e a Associação Americana
de Pediatria (AAP), e as
nacionais, a exemplo da
Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP), alertam sobre o uso e o limite
de horários de uso de telas. Nesta
edição, iremos apresentar as
orientações e os estudos relacionados ao tema.
Na pandemia, além da distância dos colegas e professores,
as crianças e adolescentes sentem que há um clima de insegurança,
em especial, com relação à saúde da família e muita incerteza do que
será o “novo normal” pós-pandemia. O estresse familiar é grande
com todo esse ambiente instável.
Atenta ao mundo digital, a Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP) atualizou, este ano, os cuidados com uso de telas, com a
publicação da nova versão do Manual de Orientação

#MenosTelas #MaisSaúde. Elaborado pelo Grupo
de Trabalho sobre Saúde na Era Digital
da SBP, o obje vo é promover a
saúde e o bem-estar de crianças e
adolescentes em contato
constante com tecnologias
digitais, como smartphones,
computadores e tablets.
Conheça um resumo do
manual nas páginas 2,3 e 4.
Acesse a íntegra do manual aqui.
Para a presidente da SBP,
dra. Luciana Rodrigues Silva,
diversas pesquisas têm demonstrado a
urgência do tema para a sociedade, especialmente para o
desenvolvimento de transtornos de saúde mental e problemas
comportamentais, segundo os atuais critérios do CID-11 sobre
dependência digital.
A publicação relata que a mul plicação do acesso aos vários
aplica vos, redes sociais e jogos online direcionados à população
entre zero e 19 anos requer cada vez mais a atenção de todos que
têm como responsabilidade lutar em defesa dos direitos da infância
e adolescência.

#MaisSaúde #MenosTelas

Uso de equipamentos digitais com bebês e crianças

O Manual de Orientação da SBP ques ona sobre o hábito
cada vez mais frequente de oferecer para a criança o smartphone ou
celular u lizado pelos pais, como forma de distrair a atenção do

bebê. Denominada de distração passiva, a prá ca é resultado da
pressão pelo consumismo dos “joguinhos” e vídeos nas telas. As
pesquisas indicam que isso é prejudicial e frontalmente diferente de
brincar a vamente, um direito universal e temporal de todas as
crianças em fase do desenvolvimento cerebral e mental.
Uma das autoras do manual, dra. Evelyn Eisenstein, reforça
que nada subs tui o afeto humano. “O olhar, a expressão facial, todo
esse contato com a família é vital para a criança pequena. Uma fonte
ins n va de es mulos e cuidados que não pode ser trocada por telas
e tecnologias e são fundamentais para o desenvolvimento da
linguagem, das habilidades cogni vas e sociais. Atrasos nessas áreas
são frequentes em bebês que ﬁcam passivamente expostos às telas,
por períodos prolongados”.

Pediatras alertam sobre uso digital
excessivo ou inadequado às idades
O manual da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
enfa za que as novas mídias preenchem vácuos – ócio,
tédio, necessidade de entretenimento, abandono
afe vo ou mesmo pais muito ocupados, muitas vezes,
com seus próprios celulares.
Os resultados na vida prá ca dessas crianças e
adolescentes, tanto do acesso a conteúdo
inadequado quanto do uso excessivo, têm sido
constatados com relatos de abusos de privacidade,
cyberbullying, distúrbios de aprendizado, baixo
desempenho escolar, atrasos no desenvolvimento,
insônia, entre outros.

Conheça as orientações do Manual #MenosTelas #MaisSaúde
Evitar a exposição de crianças menores de dois anos às telas, mesmo que passivamente;
Limitar o tempo de telas ao máximo de uma hora por dia, sempre com supervisão para crianças com idades entre dois e cinco anos;
Limitar o tempo de telas ao máximo de uma ou duas horas por dia, sempre com supervisão para crianças com idades entre seis
e 10 anos;
Limitar o tempo de telas e jogos de videogames a duas ou três horas por dia, sempre com supervisão;
nunca “virar a noite” jogando para adolescentes com idades entre 11 e 18 anos;
Para todas as idades: nada de telas durante as refeições e desconectar uma a duas horas antes de
dormir;
Oferecer como alterna vas: a vidades espor vas, exercícios ao ar livre ou em contato direto
com a natureza, sempre com supervisão responsável;
Criar regras saudáveis para o uso de equipamentos e aplica vos digitais, além das regras de
segurança, senhas e ﬁltros apropriados para toda família, incluindo momentos de desconexão
e mais convivência familiar;
Encontros com desconhecidos online ou oﬀ-line devem ser evitados. Saber com quem, onde
seu ﬁlho está, o que está jogando ou sobre conteúdos de risco transmi dos (mensagens,
vídeos ou webcam), é responsabilidade legal dos pais/cuidadores;
Conteúdos ou vídeos com teor de violência, abusos, exploração sexual, nudez, pornograﬁa ou
produções inadequadas e danosas ao desenvolvimento cerebral e mental de crianças e
adolescentes, postados por cyber criminosos devem ser denunciados e re rados pelas empresas
de entretenimento ou publicidade responsáveis.

Pesquisa constata que 24,3 milhões de crianças e
adolescentes estão conectados à internet no Brasil
Dados da pesquisa TIC Kids Online - Brasil, realizada pelo
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), revelam que 86% das
crianças e adolescentes brasileiros, entre 9 e 17 anos, estão
conectados, o que corresponde a 24,3 milhões de usuários da
internet.
Mais de um quarto deste público (26%) foi tratado de forma
ofensiva (discriminação ou cyberbullying); 16% relataram acesso às
imagens ou vídeos de conteúdo sexual. Cerca de 25% assumiram
não conseguir controlar o tempo de uso, mesmo tentando passar
menos tempo na internet.

Cerca de 20% dos par cipantes
do levantamento relataram contato
com temas preocupantes sobre:
formas de machucar a si mesmo
(16%); fontes que
informam sobre modos
de cometer suicídio
(14%) e experiências
com o uso de drogas
(11%).
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Falta de regulação de tempo de uso de
telas pode criar dependência digital
O manual, criado pelos pediatras, explica que se o uso de
telas e internet não forem regulados pelos pais, outros
problemas de saúde, de comportamento e de es lo de vida
podem alcançar até a vida adulta da criança.
“Cada vez mais, são importantes as ações de
alfabe zação midiá ca e mediação parental para ensinar às
famílias, escolas e pediatras a respeito do uso é co, seguro,
saudável e educa vo da internet”, informa o manual.
Entre os riscos de saúde, abaixo elencados, há um
destaque importante, que é o tópico 15. Versa sobre a
exposição da sexualidade, nudez, sex ng (compar lhamento
de conteúdo eró co, fotos ou vídeos – em mensageiros e redes
sociais) , sextorsão (do termo em inglês “sextorsion” designa a

prá ca de extorsão a par r da ameaça de exposição de supostos
fotos ou vídeos sexuais das ví mas na Internet), abuso sexual,
estupro virtual.

Problemas que podem afetar a saúde dos jovens:
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Problemas de saúde
mental: irritabilidade,
ansiedade e depressão;

Dependência digital e uso
problemá co das mídias
intera vas;
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Problemas audi vos e
perda audi va induzida pelo
ruído (Pair);

05

12

11

Aumento da violência,
abusos e fatalidades;

Transtornos do sono;

Bullying & cyberbullying;

Transtornos posturais e
músculo-esquelé cos;

Sedentarismo e falta da
prá ca de exercícios;

Comportamentos autolesivos, indução e riscos de
suicídio;

Transtornos da imagem
corporal e da autoes ma;

Problemas visuais, miopia
e síndrome visual do
computador;
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Transtornos do déﬁcit de
atenção e hipera vidade
(TDAH);
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Transtornos de alimentação: sobrepeso/ obesidade
e anorexia/ bulimia;
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Es mulo e uso de nico na,
vaping (cigarro eletrônico),
bebidas alcoólicas, maconha,
anabolizantes e outras drogas.
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Nova versão da OMS de classiﬁcação de doenças inclui
uso abusivo de jogos eletrônicos como doença
A Organização Mundial da Saúde (OMS) já atualizou a
Classiﬁcação Esta s ca Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID 11). A nova versão já está pronta e, na
lista de novidades do documento, consta a inclusão do uso abusivo
de jogos eletrônicos (a chamada gaming disorder) na seção de
transtornos que podem causar vício. Ou seja, a dependência dos
jogos de videogames online e oﬀ-line passa a ser entendida
entendida como doença.
A CID é a base para iden ﬁcar tendências e esta s cas
de saúde em todo o mundo e contém cerca de 55 mil códigos
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únicos para lesões,
doenças e causas de
morte. O documento
fornece uma linguagem
comum que permite aos
proﬁssionais de saúde
compar lhar informações de
saúde em nível global.

Riscos da sexualidade,
nudez, sex ng (comparlhamento de conteúdo
eró co), e estupro virtual.

Como deve ser o comportamento dos pais para evitar
uso excessivo de telas pelas crianças e adolescentes?

Estar com os ﬁlhos em casa, com muito tempo livre, e
os pais, em sua grande maioria trabalhando em home oﬃce
ou já atuando nos seus locais de trabalho presencialmente,
não está sendo uma tarefa fácil nesta pandemia. A covid-19
trouxe preocupações com algumas questões e detalhes que
estavam adormecidos no co diano dos pais. Com o
isolamento social, as crianças e adolescentes estão ﬁcando
muito tempo vendo telas, seja do smartphone, tablet,
notebook ou mesmo televisão.
Para a pediatra Elizângela Pessoa de Melo, há muitas
possibilidades a considerar para reduzir o tempo de tela para
os pequenos. Ela defende que neste tempo de pandemia e
isolamento social, os pais podem aproveitar para passar mais
tempo (livre) com os ﬁlhos. “Fazer uma refeição juntos, um
jogo de tabuleiro, fazer uma a vidade sica em conjunto,
conversar, aproveitar para criar uma in midade que a vida
corrida não deixava”.
A médica, que é pneumologista pediátrica de
formação, professora de pediatria da Faculdade de Medicina
de Olinda (FMO), diz que o ideal é manter a ro na. “O ideal é
tentar manter a ro na. Da hora de acordar, de dormir, das
refeições, de a vidades sicas com alguém da família, assis r
ﬁlmes educa vos em família, da escola. Tentar criar essa
ro na com a sua criança individualmente. Incluindo o uso

consciente da tela (tempo, local, programas, ambiente com
luz).
Estudando psicanálise infan l para poder orientar
melhor as crianças e pais sobre o desenvolvimento das
crianças, Elizângela reforça que o conﬁnamento está aí
também para as famílias "se encontrarem, se conhecerem
in mamente. É impor-tante o tocar no outro, o olhar, sen r o
cheiro, isso não dá para
ser virtual”.
Ao ser ques onada se há um aumento de ansiedade
e/ou depressão na infância e adolescentes durante esse
período de isolamento social, Elizângela informa que vem
percebendo muita ansiedade, irritabilidade, hipera vidade
nas crianças, inclusive com o medo de não voltar à vida
normal”.
A pediatra enfa za que também os pais estão
ansiosos e com medo. “Tudo isso a criança sente, escuta, vê,
mas, dependendo da idade, não entende. Os pais podem
falar sobre o que está acontecendo no mundo, lógico que de
maneira lúdica, sem causar medo, explicando que tudo vai
passar”.
As crianças têm medo
da perda dos entes queridos também, relata a
pediatra. Ela enfa za
que uma explicação
“sincera, carinhosa,
sem expressar
medo é importante
para que a criança
sinta conﬁança e
veja essa fase com
o mismo, que tudo vai
passar. Daqui a pouco
a criança vai
poder brincar
com seus
amigos”.
A pediatra Elizângela Pessoa de Melo explica como
os pais podem conduzir a ro na dos ﬁlhos na
pandemia
Petrônio Magalhães
Adriana Bezerra
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e-mail: andrea.pessoa14@gmail.com
e-mail: alexandre@afrem.org.br
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