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RESUMO
O impacto dos disposifvos de tela digital, incluindo a
televisão, podem interferir no desenvolvimento
cognifvo. Sabe-se pouco sobre sua compreensão do
conteúdo que encontram neles. O impacto cognifvo
dessas mídias depende da idade da criança do
contexto social de visualização.

INTRODUÇÃO
O acesso a equipamentos eletrônicos tem se tornado
cada vez mais frequente pelas crianças, o que pode
trazer potenciais efeitos deletérios ainda não
completamente elucidados, uma vez que podem
interferir sobre os processos neurodesenvolvimentais
nesta população.

CONCLUSÃO
Concluímos portanto que acesso crescente das crianças
aos equipamentos eletrônicos é mais um elemento
integrante para a transformação comportamental das
mesmas nas úlfmas décadas. Porém, por conta disto,
muitas afvidades consideradas essenciais ao
desenvolvimento infanfl têm perdido a importância.
Diante das evidências dos efeitos deletérios douso
excessivo de equipamentos eletrônicos pelas crianças, e
considerando- se a importância de outros meios de
interação e esfmulação, ressalta-se a importância da
prudência e limitação do uso destes equipamentos pela
população pediátrica.

OBJETIVO
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RESULTADOS
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