
Objetivo: Descrever a prevalência do uso de mídias interativas 

(tablets e smartphones) pelas crianças de dois a quatro anos de 

idade, assim como caracterizar esse uso, investigar hábitos, 

práticas, participação e opinião dos pais acerca da sua utilização. 

Métodos: Estudo transversal com 244 pais ou responsáveis de 

crianças matriculadas em creches de um município brasileiro de 

pequeno porte. Foi aplicado um questionário sobre hábitos de 

utilização de mídias interativas e investigação do nível econômico. 

As crianças foram divididas em 3 grupos de acordo com o uso das 

mídias: grupo 1 — não utiliza; grupo 2 — utiliza até 45 minutos por 

dia; e grupo 3 — utiliza mais do que 45 minutos por dia. Os grupos 

foram comparados quanto às variáveis sociodemográficas e de 

caracterização do uso das mídias por meio dos testes do qui-

quadrado e t de Student.

Resultados: A prevalência do uso de mídias interativas foi de 

67,2%, com tempo médio de utilização de 69,2 minutos por dia 

(intervalo de confiança de 95% — IC95% 57,1–81,2). As atividades 

mais realizadas foram: ver vídeos (55%), escutar músicas (33%) e 

jogar games (28%). A maioria dos pais relatou permitir a utilização 

da mídia para estimular o desenvolvimento do seu filho (58,4%), 

acompanhá-lo durante o uso (75,2%) e limitar o tempo com a 

mídia (86,4%).

Conclusões: Observou-se elevada prevalência do uso de mídias 

interativas. A forma predominante de utilização das mídias 

envolve conjuntamente crianças e pais, os quais acreditam nos 

seus efeitos benéficos. Atividades passivas são as mais realizadas, 

com restrição do tempo de uso. 

Palavras-chave: Criança; Aplicativos móveis; Smartphone; 

Epidemiologia; Desenvolvimento infantil.

Objective: To describe the prevalence of interactive media 

(tablets and smartphones) use by children aged two to four years 

old, as well as to characterize this use, and investigate habits, 

practices, parents’ participation and opinion about their child’s 

interactive media use.

Methods: A cross-sectional study with 244 parents or legal 

guardians of children enrolled in daycare centers in a small 

Brazilian municipality was conducted. A questionnaire based 

on interactive media use and related habits were applied, and 

economic level was assessed. Children were divided into three 

different groups according to media use: Group 1 did not use 

(n=81); Group 2 uses up to 45 min/day (n=83) and Group 3 uses 

more than 45 min/day (n=80). Then, they were compared with 

regard to the sociodemographic variables and media use by the 

Chi-square test and Student’s t-test.

Results: The prevalence of interactive media use was 67.2%, with 

a mean time of use of 69.2 minutes/day (confidence interval of 

95% — 95%CI 57.1–81.2). The activities most performed were 

watching videos (55%), listening to music (33%) and playing 

games (28%). Most parents reported allowing media use in order 

to stimulate their child’s development (58.4%), accompanying 

them during use (75.2%), and limiting media time (86.4%).

Conclusions: We observed high interactive media use prevalence. 

The predominant way of using these devices was marked by 

parent-child participation. Most parents reported believing in 

the benefits of interactive media. Passive activities were more 

frequent, with restricted time of use.

Keywords: Child; Mobile applications; Smartphone; Epidemiology; 

Child development.
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INTRODUÇÃO
A utilização das mídias interativas está em ascensão entre as 
crianças na primeira infância,1-3 as quais têm incorporado em 
sua rotina diária o uso de dispositivos como smartphones e tablets. 
Tais equipamentos constituem um sistema multimídia que inte-
gra concomitantemente vários elementos visuais e de áudio (sons, 
imagens digitais, discos compactos, etc.) controlados por com-
putadores. Esse sistema favorece a interação mais eficaz com o 
usuário, motiva a autoaprendizagem e a participação interativa.4,5

As mídias estão sendo utilizadas para diversos fins, tais como 
entretenimento, lazer e distração na ausência dos pais, comu-
nicação familiar e aplicativos para complementar o aprendi-
zado.6-8 Além disso, os aparelhos usados nas mídias interativas 
são práticos, podendo ser transportados e utilizados em qual-
quer lugar, o que facilita e potencializa a exposição de crianças 
e adolescentes a esses dispositivos.9

Observa-se um crescente número de investigações nessa 
temática, com número expressivo de pesquisas com enfoque 
nas implicações das mídias eletrônicas expositivas relacionadas 
ao uso da televisão e, mais recentemente, publicações funda-
mentadas nas mídias eletrônicas interativas,1,10-12 já que mui-
tas questões surgem quanto às consequências do uso contínuo 
dessas mídias por crianças pequenas e suas repercussões no 
desenvolvimento cognitivo, linguístico, social e emocional.2 
Especialistas, associações e sociedades científicas em todo o 
mundo8,13,14 buscam estabelecer recomendações sobre o uso 
das mídias, mas a forma como os pais recebem e seguem tais 
orientações ainda é divergente. A literatura relata que 75% das 
crianças de dois e três anos excedem o tempo de uso recomen-
dado,1 e os pais, quando interrogados, relatam seguir parcial-
mente as recomendações da Associação Americana de Pediatria 
em relação ao uso da mídia.15 Além disso, frequentemente são 
instigados pelas dúvidas e incertezas quanto ao uso das novas 
tecnologias em suas famílias e apresentam preocupações rela-
cionadas aos potenciais efeitos negativos do uso das tecnolo-
gias no futuro de seus filhos.16 

Dessa forma, fica explícita a necessidade de estudos sobre 
a forma e o tempo de uso das mídias a fim de dar suporte ade-
quado no momento de ofertar e prevenir o uso dessa nova tec-
nologia. Este estudo teve como objetivo descrever a prevalên-
cia do uso de mídias interativas por crianças de dois a quatro 
anos de idade, assim como caracterizar a sua utilização, inves-
tigar hábitos, práticas, participação e a opinião dos pais acerca 
da sua utilização. 

MÉTODO
Trata-se de um estudo de prevalência, transversal, com amos-
tragem probabilística, do uso de mídias interativas por crianças 

de dois a quatro anos regularmente matriculadas em instituições 
de ensino público e privado em cidade brasileira de pequeno 
porte. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
(UFVJM), sob CAAE número 55459916.0.0000.5108.

Participaram do estudo 244 pais ou responsáveis por crian-
ças entre 24 e 47 meses de idade matriculadas na rede de ensino 
particular e pública da sede de Diamantina, Minas Gerais. 
Realizou-se o cálculo amostral prévio, com o uso do software G 
Power 3.1.9.2. Para o cálculo, estimou-se prevalência do uso 
de mídias interativas móveis de 39%,17 com precisão desejada 
de 5%, intervalo de confiança de 95% (IC95%) e poder do 
estudo de 80%. Considerando a população de 576 crianças de 
24 a 47 meses de idade matriculadas na rede de ensino parti-
cular e pública da sede do município estudado, foi realizado 
ajuste para número finito, resultando em 223 crianças. A esse 
valor, acrescentaram-se 10% para compensar possíveis perdas, 
chegando-se a um mínimo de 245 sujeitos, que foram selecio-
nadas aleatoriamente, de acordo com a disponibilidade dos pais 
ou responsáveis em responder ao questionário. Todos os pais 
eram elegíveis para participar do estudo. Foram excluídos aque-
les que responderam ao questionário de forma incompleta ou 
que não assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

Foi aplicado um questionário sobre hábitos de uso das mídias 
interativas, elaborado pelas pesquisadoras segundo informações 
disponíveis na literatura.2,18,19 O instrumento contemplou per-
guntas relacionadas ao conhecimento dos pais sobre os disposi-
tivos móveis, frequência de uso por parte das crianças, tempo 
de exposição, idade que iniciou o acesso, atividades preferidas 
da criança, forma de utilização, opinião dos pais sobre e sua 
utilização pelos seus filhos.

Para conhecimento do nível econômico das famílias, uti-
lizou-se o Critério de Classificação Econômica Brasil 2015 
(CCEB), da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 
(ABEP). Nesse instrumento, atribui-se uma pontuação de 
acordo com a posse de bens e o grau de escolaridade do chefe 
da família e procede-se a classificação do nível econômico da 
família em uma escala ordinal crescente que varia de E a A1.20

Inicialmente, a secretaria de educação do município e as 
diretoras das instituições de ensino participantes foram conta-
tadas e o projeto foi apresentado e discutido. Posteriormente, 
em cada instituição de ensino, em dias e horários preestabele-
cidos, o questionário e o termo de consentimento livre e escla-
recido foram enviados nas mochilas de todas as 576 crianças 
com idade adequada para participar do estudo. 

Como a adesão dos pais foi pequena (n=76; 13%), foi rea-
lizado um plantão nas instituições de ensino nos horários de 
entrada e saída das crianças para esclarecer aos pais sobre os 
benefícios e as repercussões da pesquisa, assim como os aspectos 
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voluntários da participação. Nessa nova abordagem foram 
alcançados mais 178 pais de crianças (44%), resultando em 
uma amostra de 254. Desse total foram excluídos dez indiví-
duos por responderem ao questionário de forma incompleta.

O tempo total de mídias interativas das crianças foi avaliado 
e categorizado em três grupos, a saber: grupo 1 (n=81) — não 
utiliza as mídias interativas; grupo 2 (n=83) — utiliza as mídias 
interativas até 45 minutos/dia; e grupo 3 (n=80) — utiliza as 
mídias interativas mais de 45 minutos/dia.

Os dados coletados no questionário foram analisados pelo 
pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versão 19.0. As variáveis categóricas foram descritas em frequên-
cias absolutas e relativas e as variáveis contínuas foram descritas 
por meio das medidas de tendência central e dispersão. A nor-
malidade da distribuição das variáveis contínuas foi investigada 
pelo teste Shapiro-Wilk. Para comparar os grupos G1, G2 e 
G3 quanto às variáveis sociodemográficas e de caracterização 
do uso das mídias, utilizou-se os testes do qui-quadrado e t de 
Student com nível de significância de 0,05.

RESULTADOS
Participaram da pesquisa 244 crianças com idade variando de 
24 a 47 meses, média de 35,5±5,6 meses. Dessas, 124 (50,8%) 
eram do sexo feminino e 164 (67,2%) tinham acesso às mídias 
interativas em casa. O tempo médio de utilização das mídias foi 
de 69,2 minutos, variando de cinco a 480 minutos/dia, com 
mediana de 45 minutos. A frequência e o tempo de utilização 
das mídias, de acordo com a faixa etária, podem ser visualiza-
dos nas Figuras 1 e 2, respectivamente.

A prevalência de uso de mídias entre as crianças de 24 a 
35 meses foi de 63,2%; e nas crianças de 36 a 47 meses, de 
70%. O smartphone foi a mídia mais utilizada pelas crianças: 
57,3% de 24 a 35 meses e 59,2% de 36 a 47 meses, seguido do 
tablet, utilizado por 21,4 e 25% das crianças, respectivamente. 
As crianças de 24 a 35 meses apresentaram um tempo médio de 
utilização de 70,8 minutos/dia (IC95% 51,2–90,1) e as crian-
ças de 36 a 47 meses, um tempo médio de 69,5 minutos/dia 
(IC95% 53,1–85,8), o que não diferiu estatisticamente (p=0,91). 

Os motivos pelos quais os pais permitem a utilização das 
mídias pelas crianças foram: para distrair a criança em público 
(n=25; 15,3%), para distraí-la em casa (n=83; 50,9%); e para 
estimular seu desenvolvimento (n=97; 59,5%). 

A atividade preferida da criança, de acordo com a faixa etá-
ria, pode ser observada na Figura 3. As características dos três 
grupos em relação às variáveis sociodemográficas e formas de 
utilização das mídias estão descritas na Tabela 1. A idade média 
dos grupos não diferiu estatisticamente, a saber: 34,8±5,5 (G1), 
35,3±5,9 (G2) e 36,3±5,4 (G3).

DISCUSSÃO
A prevalência do uso das mídias interativas em crianças de dois 
a quatro anos do município foi de 67,2%, sendo o  smartphone a 
mídia mais utilizada pelas crianças, seguido do tablet. Estudo epi-
demiológico com pais e crianças norte-americanas revelou que 
entre crianças de 0 a 2 anos, 42% utilizam tablet e 37% usam 
smartphone, valores inferiores aos encontrados em crianças de 
três a cinco anos, 56 e 46%, respectivamente.21 Em infantes 
com idade de dois anos ou menos, a prevalência do uso de 

Figura 1 Frequência de uso das mídias interativas por 
faixa etária.
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Figura 2 Utilização das mídias interativas.
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Figura 3 Atividade preferida das crianças ao utilizarem 
as mídias interativas categorizadas de acordo com a 
faixa etária em meses.
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Tabela 1 Caracterização dos grupos segundo variáveis sociodemográficas e formas de utilização das mídias interativas. 

Variável

Grupo 1
Não usa 

mídia
n (%)

Grupo 2
Usa até  

45 min/dia
n (%)

Grupo 3
Usa mais de 
45 min/dia

n (%)

p-valor

Sexo Masculino 38 (46,9) 40 (48,2) 42 (52,5) 0,75

Idade
24 a 35 meses 43 (53,1) 41 (51,2) 34 (46,6) 0,39

36 a 47 meses 38 (46,9) 42 (52,5) 46 (57,5)

Nível econômico
A e B 4 (5,0) 25 (30,1) 30 (38,5) <0,001

C, D e E 76 (95,0) 58 (69,9) 48 (61,5)

Escolaridade materna

Até ensino fundamental 33 (46,6) 16 (20) 11 (14,1) <0,001

Ensino médio 34 (46,6) 37 (46,3) 43 (55,1)

Ensino superior 6 (8,2) 27 (33,8) 24 (30,8)

Mídia utilizada
Smartphone -------------- 72 (86,7) 67 (83,8) 0,44

Tablet -------------- 16 (19,3) 42 (52,5) <0,001

Ver vídeos Sim -------------- 53 (63,9) 66 (82,5) 0,007

Escutar músicas Sim -------------- 29 (34,9) 39 (48,8) 0,035

Ver histórias Sim -------------- 24 (28,9) 38 (47,5) 0,015

Jogar games Sim -------------- 26 (31,3) 38 (47,5) 0,074

Usar aplicativos educacionais Sim -------------- 15 (18,1) 31 (38,8) 0,003

Ver fotos e fazer videochamadas Sim -------------- 6 (7,3) 3 (3,8) 0,225

Utilizar mídia junto com os pais Sim -------------- 66 (79,5) 56 (70) 0,16

Pais limitam tempo de uso Sim -------------- 63 (90) 68 (85) 0,35

Pais estimulam a criança durante o uso Sim -------------- 53 (80,3) 67 (88,2) 0,19

Pais limitam conteúdo inadequado Sim -------------- 56 (93,3) 66 (88) 0,29

Pais acreditam no benefício das mídias Sim -------------- 46 (65,7) 53 (69,7) 0,60

dispositivos móveis encontrada foi de 30,5% em Singapura.11 
A Common Sense Media, em 2013,22 apontou um crescimento 
da utilização das mídias por crianças de 8 anos ou menos, com 
prevalência de 52%, em 2011, e 75%, em 2013, na América. 
Pode-se notar uma elevada taxa do uso das mídias interati-
vas na primeira infância,3 e seu aumento ao longo dos anos. 
Percebe-se que as crianças brasileiras investigadas, embora residam 
em uma região com características sociodemográficas distintas 
dos locais citados, possuem uma similaridade em relação ao uso 
das mídias, mostrando ser esse um fenômeno mundial, assim 
como a televisão, pouco afetado por barreiras geográficas.11,12,21 

No presente estudo, observou-se diferença estatisticamente 
significante entre os grupos em relação às variáveis socioeco-
nômicas, mensuradas pela classificação ABEP e escolaridade 
materna, com associação entre menor renda e escolaridade 
e não uso das mídias (Tabela 1). Destarte, 51,2% das crian-
ças das classes mais baixas (C2, D e E) fazem uso das mídias, 
proporção inferior à encontrada nas crianças das classes A, B 
e C1 (85,7%). A literatura aponta que níveis socioeconômi-
cos mais baixos estão relacionados ao maior uso de mídia.1,7 
A Common Sense Media, em 2013,22 mostrou que o uso da 
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mídia foi crescente em crianças com nível socioeconômico 
baixo, aumentando de 22%, em 2011, para 65%, em 2013, 
valor semelhante ao encontrado nas crianças brasileiras deste 
estudo. Independentemente da condição econômica da famí-
lia, observou-se um crescente uso do tablet e do smartphone 
em crianças americanas. No entanto, ainda persiste uma dife-
rença entre os níveis socioeconômicos, sendo que enquanto 
65% das crianças de maior poder aquisitivo têm smartphone 
em casa, apenas 20% das crianças menos favorecidas dispõem 
desse dispositivo.22

O uso das mídias não variou de acordo com a idade 
(Tabela 1). A literatura é controversa a respeito dessa temá-
tica; e existem estudos cujo fator idade tem relação com a uti-
lização das mídias;7 e estudos que, de maneira contraditória, 
mostram a ausência de influência da idade na frequência do 
uso das mídias na infância.3,15 No entanto, a forma de uso sofre 
influência da idade e atividades mais elaboradas são observadas 
em crianças com mais idade.15 O tempo de uso das mídias inte-
rativas é muito variável, com valores de 15 minutos/dia a duas 
horas/dia.1,3,15,21-25 A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em 
2016,14 recomendou que o tempo de uso da mídia seja propor-
cional à idade da criança e suas habilidades neuropsíquicas, além 
disso, crianças de dois a cinco anos não devem passar mais do 
que uma  hora/ dia na frente da tela. Já a Academia Americana 
de Pediatria (AAP), também em 2016,8 desencorajou o uso 
da mídia por crianças com menos de 18 meses de idade, salvo 
videochamada. Aos pais de infantes de 18 a 24 meses que dese-
jam introduzir a tecnologia, recomenda-se o uso em conjunto 
com atividades de alta qualidade. Em crianças com mais de 
dois anos, é recomendado limitar a utilização da mídia inte-
rativa em uma hora/dia ou menos. Observou-se que 44% das 
crianças investigadas neste estudo ultrapassam o tempo reco-
mendado pela SBP e AAP (Figuras 1 e 2) e 19% das crianças 
gastam mais de duas horas/dia em frente às telas, o que é preo-
cupante, visto que os benefícios e prejuízos das mídias ainda 
não são bem esclarecidos na literatura.8,14,15,23

As atividades realizadas pelas crianças com as mídias foram: 
ver vídeo (55%), escutar música (33%), jogar games (28%), ver 
histórias (28%), usar aplicativos educacionais (21%) e outros, 
como ver fotos e realizar videochamadas (4%). De acordo 
com a idade (Figura 3), “ver vídeo” foi a atividade preferida 
mais frequente em todas as faixas etárias, exceto em crianças 
de 24 a 26 meses, que têm preferências por escutar músicas. 
Após 26 meses de idade, observou-se a iniciação de ativida-
des como jogar games e ver histórias. Tais achados corroboram 
os resultados de investigação em crianças francesas de cinco a 
40 meses, na qual as preferências dos infantes foram ver fotos 
(78%) e vídeos (68%), escutar músicas (5%) e jogos (4%), 
atividades influenciadas pela idade do infante.15 As atividades 

em que a criança somente visualiza o conteúdo (vídeos, fotos, 
histórias) nos dispositivos portáteis não favorecem a interação 
da criança com tais dispositivos, o que faz com que o uso da 
mídia interativa se assemelhe ao uso da televisão.3,15 

Ao serem indagados sobre de que forma o filho faz uso da 
mídia interativa, a maioria dos pais (75,2%) relatou que acom-
panha seus filhos durante a utilização, dados semelhantes aos 
encontrados em famílias de crianças americanas de mesma 
idade — 76% das crianças utilizam as mídias acompanhadas 
pelas mães —23 e em famílias chinesas — 64,4% dos pais per-
maneciam pelo menos 1 hora por dia com seus filhos durante 
o uso da mídia.7 A presença dos pais é um fator apontado pela 
literatura como potencializador dos benefícios das mídias, do 
desenvolvimento das habilidades motora, cognitiva e de lingua-
gem, e da melhora da interação pai-filho.2,7 O mais importante 
é a forma como se utiliza a mídia e não a tecnologia em si.2 

No presente estudo, 86,4% dos pais relataram limitar o 
tempo de uso da mídia interativa pelos seus filhos. Tal atitude 
é essencial, considerando que a fase pré-escolar é um período 
crítico para o desenvolvimento infantil, fase na qual as crianças 
estabelecem hábitos de saúde que se perpetuam por toda vida. 
Nessa fase, observa-se maior controle dos pais sobre o compor-
tamento de saúde de seus filhos.26 Como os efeitos benéficos 
da utilização das mídias não estão bem estabelecidos na litera-
tura,8 tem-se a necessidade de inferir sobre a opinião dos pais 
acerca do assunto, de modo a definir padrões. No estudo de 
Hamilton et al.26 foram identificados alguns fatores que levaram 
os pais a limitar o tempo de utilização das mídias a menos de 
uma hora/dia. Entre eles, destaca-se a necessidade de construção 
do papel parental. Além disso, o estudo traz que a opinião do 
cônjuge, parceiro e amigos também influenciam na limitação 
do uso da mídia. A literatura revela que a restrição do tempo de 
tela a menos de duas horas/dia é realizada principalmente pelas 
mulheres e por pais que passam menos tempo em frente à tela.25 
Percebe-se, portanto, que os pais investigados adotam práticas 
desejáveis no que concerne ao uso das mídias. Possível justifi-
cativa está no fato de a maioria (67,7%) considerar benéficos 
os efeitos para o desenvolvimento de suas crianças.

Os smartphones e os tablets foram as mídias mais utilizadas 
pelas crianças deste estudo, sendo observada diferença estatis-
ticamente significante entre os grupos G2 e G3 em relação à 
mídia tablet (Tabela 1). Estudos como o de Prince et al.27 mos-
tram que a utilização do tablet pode potencializar as habilida-
des motoras finas em crianças de dois a três anos. A Academia 
Francesa de Ciências, em 2013,13 trouxe que as funções visuais 
e táteis do tablet podem ser úteis para o desenvolvimento sen-
sorial e motor das crianças, explorando seu aprendizado, entre-
tanto podem representar riscos por deslocar os infantes de ati-
vidades físicas, sociais e emocionais relacionadas à sua idade. 
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Lin et al.28 relatam que as atividades utilizando o tablet podem 
levar a alterações fisiológicas inadequadas das articulações do 
punho e dos dedos. A literatura ainda é controversa em relação 
aos efeitos dessas mídias no desenvolvimento infantil e, por-
tanto, são necessários estudos longitudinais a fim de monitorar 
o uso das mídias e seus efeitos de forma controlada.

O presente estudo revela dados pioneiros sobre o uso de 
mídias interativas em crianças na primeira infância, o que é 
relevante na contemporaneidade, já que o uso da mídia inte-
rativa está atrás apenas da TV, ultrapassando mídias como o 
computador e videogame1,11. O fácil acesso às mídias interati-
vas, aliado à facilidade de transporte e utilização desses apare-
lhos, tem favorecido a disseminação do uso dessa tecnologia 
em todas as faixas etárias, especialmente na primeira infância. 

Uma das limitações deste estudo é o possível viés de memó-
ria, já que a coleta de dados foi realizada com questionário res-
pondido pelos pais. Porém, essa forma de mensuração de tempo 
de mídia é a mais utilizada na literatura, seja o instrumento pre-
sencial11,26 ou virtual.15,23,26 Outra limitação a ser considerada é 

a que seleção da amostra teve como base a disponibilidade dos 
pais para responderem ao questionário, o que pode desacertar o 
processo de amostragem probabilística, já que aqueles pais que 
responderam poderiam estar mais afeitos ao tema. No entanto, 
a amostra incluiu 42,4% da população alvo, o que mostra uma 
adesão média ao projeto. 

Este estudo confirma a hipótese de que as crianças na pri-
meira infância já são atraídas pelas mídias interativas. É neces-
sário traçar estratégias destinadas a refletir sobre o rápido cres-
cimento das práticas regulares dos dispositivos interativos nos 
primeiros anos de vida, até que se conheçam seus impactos 
futuros na saúde e no desenvolvimento infantil.
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