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PESQUISA TIC KIDS ONLINE BRASIL 2016 

CETIC.BR /CGI.BR 
População-alvo: 2.498 crianças/adolescentes entre 9-17 anos usuários de Internet e seus 

pais/responsáveis das 5 regiões do Brasil. 

 82% usuários de Internet = 24,3 milhões  

 86% áreas urbanas e 65% áreas rurais 

 98 % classe social AB, 89% classe C e 66% classe DE 

 84% todos os dias e 69% mais de uma vez ao dia 

 91% do telefone celular e 60% do computador 

 83% de casa e 32% da escola 

 86 % com perfis em redes sociais 

 20% contato com auto-dano e conteúdos sensíveis, 23% com ofensas 

 42% contato com desconhecidos e 41% com discriminação 



DESENVOLVIMENTO CEREBRAL 

 Maior vulnerabilidade de crianças e adolescentes 

devido à maior plasticidade neuronal 

 Lobo pré-frontal, responsável pelas funções executivas 

(controle de impulsos, julgamentos, resolução de 

problemas, atenção, vícios, inibição, memória, tomada 

de decisões) 

 Tempo de crescimento e desenvolvimento:  

    20 anos = influenciado por genética X meio 





DESENVOLVIMENTO CEREBRAL 

 Uso de mídias por crianças afeta como seu cérebro 

reage a estímulos, processa e guarda informações e 

constrói sua memória. 

 Adolescentes dependentes em Internet podem mostrar 

alterações estruturais em seu cérebro e na substância 

cinzenta. 

 “Multi-tarefar” em vez de diminuir > aumenta o tempo 

de realização de cada tarefa por interferir no resultado 

final alcançado: falta de atenção e coordenação 

psicomotora 







MEDO E ANSIEDADE 

 Evidências mostram que o fluxo constante de 

mensagens da mídia podem produzir medo e 

ansiedade nas crianças.  

 Imagens assustadoras e sensacionalistas influenciam 

a forma como a criança vê o mundo, seu senso de 

bem-estar e a forma como resolverão as questões de 

vida & decisões. 

 O uso de mídias por crianças têm efeitos a curto e a 

longo prazo, até a vida adulta. 



DEPENDÊNCIA EM JOGOS ONLINE 
Sintomas: 

1. Preocupação excessiva com a internet 

2. Necessidade de aumentar o tempo online para ter a mesma satisfação 

3. Dificuldade para diminuir o tempo de uso da internet apesar de esforçar-

se para tal 

4. Irritabilidade e/ou depressão 

5. Labilidade emocional quando não se pode acessar a internet 

6. Permanecer online por mais tempo do que havia proposto 

7. Por em risco o trabalho e relações pessoais devido ao uso excessivo 

8. Mentir aos outros a respeito da quantidade de horas conectadas 



PIMU  

(PROBLEMATIC INTERACTIVE MEDIA USE) 

O uso exagerado ou compulsivo da Internet pode levar a conflitos 

familiares, dificuldades de se relacionar, questões emocionais, 

psicológicas e queda de rendimento escolar. 

FONTE: Michael Rich, Center On Media And Child Health, Children´s Hospital, Harvard, Boston, 2017. 

 4 formas descritas até o momento: 

 Busca compulsiva de informação online 

 Uso das redes sociais ao invés de interação direta 

 Uso de pornografia levando à disfunção sexual 

 Dependência em jogos online 



PIMU - SINAIS DE ALERTA 

 Higiene pessoal negligenciada 

 Transtornos de sono 

 Queda no rendimento escolar 

 Isolamento social 

FONTE: Michael Rich, Center On Media And Child Health, Children´s Hospital, Harvard, Boston, 2017. 



PIMU – FATORES ASSOCIADOS 

 Ansiedade Social 

 Depressão 

 Uso de Substâncias 

 Ganho ou Perda de Peso 

 Distúrbios Alimentares 

FONTE: Michael Rich, Center On Media And Child Health, Children´s Hospital, Harvard, Boston, 2017. 







TRANSTONOS DE SONO 

& CICLO VIGÍLIA-SONO 
 Ciclo Circadiano: com modulações neuro-hormonais e sincronizadores externos luz do Sol e 

escuridão da noite 

 Estado de ALERTA (diurno) e Estado de SONOLÊNCIA (noturno); 

 Alterações comportamentais, de humor, irritabilidade, mudanças de atenção, sintomas de 

hiperatividade, desatenção e impulsividade; 

 Queda do rendimento escolar e fugas da realidade (dissociações); 

 Riscos de obesidade e sedentarismo; 

 Interações hormonais com cortisol, dopamina, melatonina, leptina, ghrelina, hormônio de 

crescimento e insulina; 

 8,6 a 9,6  horas de sono noturno são recomendados em fase de crescimento puberal; 

 Estudo com mais de 125 mil adolescentes de 11 países com média de 14,5 anos 

associação forte com tempo de sono inadequado, sonolência excessiva e comportamentos 

de risco. 





CRIANÇAS EXPOSTAS A  

JOGOS VIOLENTOS SÃO MAIS PROPENSAS A: 

 Comportar-se de forma agressiva (e menos propensas a 

comportamentos pró-sociais) 

 Manter níveis de hostilidade e ansiedade após jogar 

(relacionados ao nível de agressividade do jogo) 

 Apresentar menor sensibilidade a violência na vida real 

(altos níveis de adrenalina e hiper-reatividade mudam a 

forma como vivenciamos o mundo e suas mudanças) 

 Discutir com professores e entrar em brigas com colegas 

 Piora do rendimento escolar 



VIOLÊNCIA GERA VIOLÊNCIA 
 Crianças não sabem interpretar as mensagens das mídias e TV 

 Dificuldades em diferenciar fantasia da realidade da imagem 

 Mensagens da violência são glamourizadas entre heróis X vilões  

 Não existe punição, nem remorso, nem dor e nem cuidados com os que 

sofrem a violência, somente a morte sem consequências 

 Poucos programas com temas de anti-violência ou construção da paz 

(aprendizado social)  

 Quanto mais agressões são parte do cotidiano na vida digital e na vida real, 

mais probabilidade de se tornar um adulto violento ou com comportamentos 

anti-sociais.  

FONTE: Vic Strasburger, Society for Adolescent Health and 

Medicine meeting, New Orleans, 2017. 



VIOLÊNCIA GERA VIOLÊNCIA 
 Por quê se nega a violência das mídias ou da TV & dos videogames? 

 Raciocínio ardiloso, manipulativo (no script) e enganador até o final 

 Dissonância cognitiva (split psicológico entre o mundo real e o imaginário, 

mundos interno X externo) - Síndrome de Stockholm 

 Reações psicológicas de medo, de culpa, de vergonha, de perdas 

 Teorias da “catarse” > ver o que o “outro” sofre ou é dominado 

 Efeito da “terceira pessoa” > as pessoas acreditam que a mídia tem um efeito 

mais forte ou intenso nos comportamentos “dos outros” em vez de em si 

mesmos.  

 Indústria lucrativa (mais lucro nos videogames do que nas escolas e 

universidades) 
FONTE: Vic Strasburger, Society for Adolescent Health 

and Medicine meeting, New Orleans, 2017. 





CYBERBULLYING 
 Tentativas de ameaçar, perseguir, constranger ou humilhar o 

outro usando tecnologias eletrônicas (e-mail, SMS, mídias 

sociais etc.); 

 Pode afetar a saúde mental, física e emocional passando por 

baixa auto-estima, ideias suicidas, raiva, frustração entre 

outros; 

 “Bullies" também precisam de ajuda; 

 O que está na Internet é para sempre; 

 Lei 13.185 de 2015: programa de combate à intimidação 

sistemática e incitação à violência. 



DESAFIOS OU BRINCADEIRAS PERIGOSAS 

 Desafio do talco / canela 

 Desafio do enforcamento  

 Desafio do gelo com sal 

 Desafio da apnéia 

 Lesões de auto-mutilação 





NUTRIÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA 

 “Mindless eating”- comer sem perceber 

 Sedentarismo das telas 

 Perda de oportunidades de aquisição de 

novas habilidades culturais ou artísticas 

 Falta de atividades físicas e esportivas e ao ar 

livre  



EFEITOS SOBRE A SAÚDE FÍSICA 
 Visão 

 Audição 

 Dores de Cabeça 

 Problemas de Coluna e Postura 

 LER – Lesão de Esforço Repetitivo 

 Sono e Crescimento 

 Obesidade / Sobrepeso 

 Transtornos mentais e comportamentais 



FATORES RISCO X FATORES PROTETORES 

Fatores De Risco 

Contexto Familiar: 

 Falta de diálogo 

 Falta de limites 

 Negação dos 

comportamentos 

inadequados do-s filho-s 

 Violência familiar 

Fatores Protetores 

Contexto Familiar: 

 Diálogo 

 Respeito e regras de 

convivência 

 Modelo de identificação 

 Desenvolvimento de valores 

éticos e humanistas 







RECOMENDAÇÕES 

DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA - SBP 

http://www.sbp.com.br/src/uploads/2016/11/19166d-MOrient-Saude-Crian-e-Adolesc.pdf 



RECOMENDAÇÕES 

PARA ESCOLAS E EDUCADORES 

 Importância da MEDIAÇÃO com os adolescentes e 

pais/famílias 

 Palestras com os adolescentes sobre o uso ético, seguro e 

saudável das mídias 

 Estimular exercícios e atividades esportivas e ao ar livre 

 Estimular atividades de socialização, tolerância e convivência 

com respeito ao “outro” para a prevenção da violência= 

bullying=cyberbullying 

 Estabelecer redes intersetoriais de PROTEÇÂO social, 

incluindo o uso das mídias digitais.  



 Apoio Institucional  Patrocínios 

Direcionado aos profissionais das áreas de 

saúde, tecnologias da informação, comunicação, 

educação, sistema de garantias de direitos e 

demais interessados que lidam com crianças e 

adolescentes/jovens usuários das TIC em 

escolas e universidades e outros contextos 

sociais. 
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