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Resumo: 

 

Na última década, o uso de dispositivos eletrônicos com acesso a mídias interativas e 

sociais proliferou de forma abundante. Tais equipamentos se tornaram imprescindíveis 

na vida das pessoas e podem proporcionar inúmeros benefícios, desde que, utilizados com 

cautela. No entanto, pediatras e demais profissionais de saúde têm manifestado 

preocupações quanto ao tempo em que crianças e adolescentes passam diante das telas, 

como televisores, computadores, tablets, consoles de jogos, smartphones, entre outros, e 

os prejuízos relacionados à exposição excessiva. O termo conhecido como Screen Time 

(tempo em que crianças e jovens gastam usando esses dispositivos) tem sido objeto de 

estudo de inúmeros pesquisadores ao redor do mundo e, para lançar luz a esta 

problemática, uma análise bibliométrica com a finalidade de mapear publicações 

científicas sobre esse tema foi conduzida. A partir dos resultados obtidos no estudo, foram 

construídos clusters que apontam as áreas mais investigadas neste tema. Questões 

relacionando o excesso de tempo de tela à obesidade, depressão e ansiedade, alterações 

no sono, restrição de atividade física e outros problemas que afetam o desenvolvimento 

infantil foram aqui discutidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução: 

 

É evidente o fato de que na última década o uso de dispositivos eletrônicos com 

acesso a mídias interativas e sociais proliferou de forma abundante e que a geração atual 

de crianças e adolescentes estão imersas em um ambiente digital [1]. No entanto estudos 

têm sugerido que o uso excessivo desses novos meios de comunicação oferecem muitos 

riscos à saúde principalmente entre jovens [2] [3] [4] [5].  Dados recentes apontam que o 

abuso do uso da tela acarreta impactos psicossociais, problemas de hiperatividade, 

desatenção, prejuízo na qualidade de vida, aumento de problemas com autoestima, 

problemas sociais e comportamentais, sedentarismo e consequente obesidade, sintomas 

de depressão e sofrimento psicológico dentre outros em crianças e adolescentes em idade 

[6] [7] [8] [9] [10].  

Os malefícios associados ao Screen Time (tempo em que crianças e jovens gastam 

usando esses dispositivos) é uma preocupação crescente entre pediatras e profissionais de 

saúde e tem sido objeto de análise de vários pesquisadores ao redor do mundo. Em uma 

extensa revisão bibliográfica Hale e Guan [11] apontam que o tempo de tela está 

adversamente associado a resultados do sono em 90% dos estudos levantados 

(principalmente duração reduzida e atraso no tempo). Alguns estudos associam o 

acumulado de tela à hipótese de deslocamento, onde o tempo usado na frente das telas 

acaba deslocando crianças e adolescentes de atividades saudáveis como atividade física, 

relacionamento pessoal, leitura, sono e desempenho escolar [12][13] [14][15][16]. E 

ainda é possível observar o aumento de problemas oculares em crianças pequenas 

[17][18][19][20]. 

Levando em consideração a crescente relevância do tema, o mapeamento 

construído por meio de informação estruturada pode contribuir e ou servir de suporte para 

mais investigações na área ou para o planejamento de políticas públicas voltadas para 

crianças e adolescentes. 

 

Metodologia: 

 

Para este estudo foi realizada uma busca completa em publicações acadêmicas.  

Tendo como ponto de partida que nenhum banco de dados sozinho compreende toda a 

produção cientifica disponível [21] e na intenção de ampliar o escopo deste estudo, as 

buscas foram feitas nas bases de dados Web of Science e Scopus [22]. 



A estratégia utilizada foi a inserção da palavra-chave “screen time” como termo 

de busca no título, resumo e keywords das publicações e foram considerados os anos de 

2014-2019. Os documentos recuperados foram importados para o software Vantage 

Point® onde os dados foram tratados e harmonizados. Após a junção das bases e retirada 

das duplicatas foi recuperado um total de 1990 publicações exclusivas sobre screen time 

ao redor do mundo.  

Para as informações e distribuição das principais linhas de pesquisa e suas lacunas, 

foi utilizado o software VOSviewer version 1.6.14 que se refere a visualização de 

semelhanças [23]. A construção do mapa de correlações no software VOSviewer foi feita 

através da inserção dos resumos e títulos das publicações. Através do agrupamento de 

termos que frequentemente coocorrem nas mesmas publicações criam se clusters onde as 

coocorrências mais similares ganham força e ficam próximas [24].  

 

Resultados e Discussão: 

 

A análise temporal realizada neste estudo mostra um crescimento das publicações 

envolvendo esse tema, evidenciando que a comunidade cientifica está cada vez mais 

engajada em desvendar os impactos desse novo estilo de vida na saúde de crianças e 

adolescentes como forma de reverter ou minimizar esses efeitos e encontrar mecanismos 

para conciliar o acesso à tecnologia com uma vida física e emocional saudável (Fig. 1). 

O ano de 2019 aparece como uma tendência de crescimento do assunto, já que, a 

recuperação de publicações científicas referentes a 2019 não abrange o ano completo, 

mas sugere que os estudos com esta temática continuam aumentando. 

  

 
Figura 1: Evolução temporal de publicações científicas referentes aos efeitos nocivos do excesso de tempo de tela 

entre crianças e adolescentes. *dados obtidos até setembro de 2019. 
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Na intenção de dimensionar a distribuição das publicações científicas ao redor do 

mundo, é apresentada a Fig. 2 que aponta os Estados Unidos como o País que mais produz 

publicações cientificas nesta temática, seguido de Canadá e Austrália.  

Se por um lado, os Estados Unidos é o País que mais investe em tecnologia e inovação 

para o desenvolvimento de interfaces de usuário intuitivas, tela sensível ao toque e de 

fácil manuseio com a intenção de captar um público cada vez mais precoce, por outro 

lado também é o país que mais publica estudos sobre os efeitos nocivos do tempo de tela 

e das mídias sociais. É fato que o acesso de crianças e adolescentes a dispositivos móveis 

teve um aumento global, no entanto dados de 2017 [25] mostram que nos EUA 98% de 

crianças e adolescentes, tem acesso livre a mídias digitais sendo que a média do tempo 

de tela no grupo de crianças pequenas é de 4 horas por dia, já entre crianças maiores e 

adolescentes esse tempo ultrapassa 8 horas diárias. Todo esse tempo gasto com essa 

atividade sedentária e passiva vai contra as diretrizes de saúde pública que tem mostrado 

o quanto essa nova cultura afeta a saúde de crianças e adolescentes acarretando uma 

variedade de problemas que em algum momento implicará em necessidades médicas não 

atendidas ou dificuldade no acesso, tendo em vista que o sistema de saúde americano não 

é universal [26][27][28][29][30].  

 
Figura 2: Mapa dos principais Países em quantidade de publicações. 

 

 

No Canadá, a relação direta entre o aumento do número de obesidade entre 

crianças cada vez mais novas e o excesso do tempo de tela dessa população preocupa 

profissionais de saúde. De acordo com a sociedade canadense de pediatria, estudos tem 

evidenciado que crianças que ficam por longas horas na frente da TV tem 50% a mais de 

chances de serem obesas e que o sobrepeso adquirido pelo estilo de vida que associa má 

alimentação a ampliação do tempo de tela pode persistir na vida adulta [31][32] [33]. 



A Figura 3 mostra as principais instituições que tratam desse assunto no mundo, o recorte 

foi feito com instituições que tenham acima de 35 publicações e evidencia a grande 

participação de instituições australianas envolvidas com essa temática, grande parte 

desses estudos é voltado a hábitos sedentários causados pelo excesso de tela e corroboram 

com as diretrizes sobre atividade física para crianças australianas e as diretrizes 

sedentárias. [34] [35] [36]. 

 

 
Figura 3: Principais instituições envolvidas nos estudos sobre os efeitos do screen time 

 

 

 

Principais áreas das publicações: 

 

Ao todo, foram recuperadas 1.990 publicações acadêmicas. Estas foram 

organizadas em um mapa de coocorrências das palavras do título e resumo e está 

apresentado na figura 4. Cada cor representa um cluster totalizando 5 clusters de 

diferentes subtópicos relacionados a screen time, representado por cores sendo Obesidade 

(vermelho); Tempo de exposição (verde); Sono (rosa); Atividades físicas (amarelo) e 

Infância (azul). 

 

Obesidade (vermelho) 

 

A obesidade foi a maior questão avaliada no conjunto de publicações extraídas 

nesse estudo (867 artigos), o que aponta uma grande preocupação entre os profissionais 

da área em relação ao uso indiscriminado de telas e sua relação direta com a obesidade  



pois quanto mais tempo uma criança passa em frente a dispositivos eletrônicos maior é o 

consumo de bebidas e alimentos ricos em gordura, açúcar e farinha, quando se trata de 

adolescentes o consumo desses alimentos calóricos e não nutritivos é ainda maior. Por se 

tratar de uma atividade extremamente sedentária a prevalência de distúrbios de peso em 

crianças com esse estilo de vida aumentou a um ritmo alarmante. De acordo com a OMS 

[37] a obesidade infantil é um dos mais sérios desafios à saúde pública do século XXI. O 

problema é global e está afetando constantemente muitos países de baixa e média renda, 

particularmente em áreas urbanas, mas já há estudos avaliando esses impactos também 

em áreas rurais [38]. Não há diferença entre sexo, tanto meninas como meninos que ficam 

muito tempo expostos a tela têm a tendência de se tornarem obesos. A decisão de ficarem 

muitas horas por dia nessa atividade sedentária afasta crianças e jovens das atividades 

inerentes a idade e que são elementos importantes para a manutenção de uma boa saúde, 

isso inclui brincadeiras, jogos, esportes, corridas, recreação, ou exercício planejado. Tais 

atividades outdoor melhoram a aptidão cardiorrespiratória, muscular, e a saúde óssea. 

Crianças e jovens de 5 a 17 anos devem acumular um mínimo de 60 minutos de atividade 

física diária sendo que quantidades de atividade física maiores que 60 minutos são ainda 

mais benéficas a saúde dessa população em geral [39].  

Os Estados Membros da OMS na 66ª Assembléia Mundial da Saúde [40] 

concordaram com uma meta global voluntária de Doenças não transmissíveis (DNT) para 

deter o aumento do diabetes e da obesidade bem como suas doenças relacionadas. No 

entanto em se tratando de prevenção da obesidade infantil, é importante olhar para a 

questão do excesso de tela, abordar esse assunto com os pais e cuidadores, desenvolver 

guidelines e fazer campanhas de conscientização junto a toda rede que envolve a saúde 

de crianças e adolescentes. Pessoas que passam a infância e adolescência com sobrepeso 

e obesas provavelmente permanecerão obesas na idade adulta e mais propensas a 

desenvolver precocemente doenças crônicas não transmissíveis como diabetes e doenças 

cardiovasculares.  

 

 

Tempo de tela e Saúde Mental (verde) 

 

Os longos períodos dedicados as mídias sociais e dispositivos eletrônicos têm sido muitas 

vezes a causa de problemas de saúde graves como depressão e ansiedade. Quando se trata 

de depressão e ansiedade durante a adolescência frequentemente esses distúrbios são 



associados ao uso de substâncias, isolamento, relações interpessoais pobres, e até mesmo 

o suicídio. 

Muitas vezes esse grupo tem acesso ilimitado à internet sem inspeção de conteúdo. Essa 

falta de controle por parte dos pais e cuidadores facilita o acesso a conteúdo inadequado 

e jogos com temas violentos. Acarreta ainda falta de socialização pelo excesso de vida 

virtual, baixa autoestima gerada pela visualização das redes sociais (onde a abordagem 

da felicidade é constantemente exagerada não correspondendo a realidade), mas 

acarretando insatisfação com o corpo, imagem ou mesmo com a própria vida. A depressão 

é um distúrbio de saúde mental que pode ocorrer com qualquer pessoa independente de 

grupo social ou idade. No entanto, quando ocorre durante a adolescência está associada a 

significativos prejuízos acadêmicos, psicossociais e cognitivos [41] [42] [43] [44]. 

 

Sono (rosa) 

 

O cluster de cor rosa agrupou estudos sobre as consequências da falta de sono 

adequada. Expondo indícios de que crianças e adolescentes imersas no mundo digital 

dormem mais tarde, tem menos tempo de sono, passam mais tempo no quarto e na cama 

e consequentemente apresentam dificuldade de concentração, pois os dispositivos 

eletrônicos são capazes de interferir na atenção focada, [45], além do fato de que a 

insuficiência de sono interfere no aprendizado, na socialização e acarreta irritabilidade 

[46][47] [48]. Tais Sintomas podem inclusive ser confundidos com transtorno do déficit 

de atenção com hiperatividade (TDAH). Há uma correlação na crescente incidência de 

diagnósticos de TDAH e aumento da prevalência de dispositivos multimídia [49].  

 

Atividade física (amarelo) 

 

O cluster amarelo se refere à necessidade de crianças estarem realizando 

atividades físicas e lúdicas. Palavras como toodler, infant e Young child se correlacionam, 

indicando que esses estudos se referem à primeira infância, enquanto o cluster obesity se 

refere em sua maioria ao público adolescente. Nesse cluster os trabalhos relacionam a 

falta de atividades outdoor com déficits em processos importantes do desenvolvimento 

infantil. Os estudos têm mostrado que crianças com estilo de vida que incluem ficarem 

horas na frente das telas têm maior probabilidade de desenvolver problemas com 

linguagem e cognição. O mesmo ocorre com o distúrbio do espectro do autismo que 

também está relacionado a esse cluster, nesse caso se trata do impacto do excesso de tela 

em crianças que realmente são autistas e em outra abordagem ocorre que a criança passa 



tanto tempo sozinha conectada apenas aos estímulos de telas que podem em algumas 

situações apresentar sintomas parecidos com autismo [50] [51], o que pode levar até 

mesmo a diagnósticos incorretos. Apenas 32 documentos abordam a questão da 

linguagem, demonstrando que essa é uma lacuna de conhecimento que envolve o 

comportamento de crianças e o tempo de tela. 

 

Infância (azul) 

 

 O cluster azul conecta o tempo de tela ao comportamento dos pais em casa. 

Quando os pais ou cuidadores tem em sua rotina longas horas dedicadas a telas as crianças 

também tendem a ter os mesmos costumes, sem regras e rotinas estabelecidas sobre o 

tempo de tela, acabam desenvolvendo sentimentos como solidão ou isolamento, o que 

acarreta distúrbios do comportamento. Outro ponto mostrado nos estudos e que ainda 

carece de mais investigação é o tempo de tela associado a problemas de miopia em 

crianças pequenas. Importante notar que os estudos que envolvem o papel da mãe nesse 

cenário são maiores do que os estudos que envolvem o papel do pai, o que sugere uma 

sobrecarga materna nessa temática.  

 

  

 
Figura 4: Mapa de visualização de rede dos termos das publicações sobre screen time: Termos mais 

relevantes extraídos dos títulos e resumos da busca realizada no período abordado neste estudo. 

 

 

 



 

 

Consideração final: Um estudo recente conduzido durante 1 ano com crianças entre 9 e 

10 anos, evidenciou que o tempo de tela aumenta em 40% as chances de transtorno da 

compulsão alimentar nessa faixa etária. Se adicionar as redes sociais a esse tempo de tela, 

cada hora gasta é associada a uma chance 62% maior de desenvolver distúrbios 

alimentares. As refeições realizadas junto ao uso de telas causam perda da ingestão 

consciente pois compromete a produção de hormônios associados a sensação de 

saciedade. Os pesquisadores recomendam ainda que os médicos avaliem o uso do tempo 

de telas e a compulsão alimentar em crianças e adolescentes e informe aos pais sobre os 

malefícios associados a essa prática.[52] 

 

Conclusão: 

 

Nas últimas décadas, o estilo de vida de crianças e adolescentes tem passado por fortes 

mudanças. O tempo livre antes usado fora de casa com brincadeiras, correrias, passeios e 

interação social perdeu lugar para a atividades solitárias como TVs, jogos online, 

videogames, redes sociais etc. As consequências dessa mudança com o fim do livre 

brincar vêm acarretando problemas de saúde nessa parcela da população e tem sido objeto 

de pesquisas ao redor do mundo. Vale ressaltar que esse estudo foi feito antes da 

pandemia causada pela Covid-19 que trouxe um cenário de isolamento social como a 

única forma de prevenção. Essa nova realidade aumentou de forma considerável o tempo 

diário de tela entre crianças e adolescentes e esse panorama certamente causará um grande 

impacto em todos os aspectos aqui abordados. Em virtude disso, novos estudos sobre os 

danos causados pelo uso excessivo desses dispositivos eletrônicos principalmente entre 

crianças e jovens são fortemente recomendados. 
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