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INTRODUÇÃO

O uso de telas tem se tornado cada vez mais
corriqueiro na realidade atual. Indivíduos na
primeira
infância,
nessa
perspectiva,
vivenciam progressivamente essa tendência,
renunciando em modo quantitativo e
qualitativo o processo do brincar. Em vista da
importância
do
ambiente
para
o
desenvolvimento infantil, ele deve ser voltado
para oferecer condições que favoreçam esse
estágio de formação, propiciando estímulos,
relações sociais saudáveis e espaços
adequados para diferentes brincadeiras

OBJETIVOS
Identificar a influência do uso de telas no
processo de brincar e seus desdobramentos
em crianças com idade entre dois e dez anos
de idade em uma Unidade Básica de Saúde
em um município no Sul de Minas Gerais.

METODOLOGIA
Estudo quantitativo, transversal, realizado
através de um questionário estruturado,
aplicado oralmente pelos pesquisadores a
genitores de indivíduos entre dois e dez anos
de idade.

RESULTADOS
A análise dos dados demonstrou que 77% da
amostra permaneceram por mais de duas horas
ao dia expostos a telas e que 33% dos pais
responderam que o filho tem dependência
digital. Em adição, 44% das crianças
apresentam diminuição da capacidade de
concentração, bem como queixam de cefaleia
ou “vista cansada”. Ainda, apenas 44% das
crianças realizam brincadeiras em espaços
abertos, como parques e jardins, por mais de
três horas por semana, e 11% praticam
atividade física programada.

CONCLUSÕES
Dado os resultados da pesquisa, o tempo
excessivo de exposição às telas se mostra
prejudicial à diversas áreas da infância, uma vez
que tal prática restringe o processo lúdico e
móbil
do
brincar,
importante
para
o
desenvolvimento biopsicossocial da criança.
Tendo em vista as recomendações da
Sociedade Brasileira de Pediatria, é importante
minimizar o uso de dispositivos eletrônicos e
estimular a prática do brincar e atividades ao ar
livre, trazendo consequências positivas para a
saúde mental, física, emocional e social.
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