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Apresentação

Aos pais
Essa cartilha foi elaborada por discente e docente do curso de Terapia Ocupacional da 
Universidade  Federal  de  Pernambuco - UFPE e com contribuições de profissionais 
de diversas áreas da saúde, dentre eles estão médico oftalmologista, terapeutas 
ocupacionais, fisioterapeuta e fonoaudióloga. Tem como finalidade fornecer dicas e 
orientações aos pais de crianças, quanto à diminuição de danos e prejuízos à saúde 
de seus filhos. Esses danos podem ser causados pelo uso constante de dispositivos 
eletrônicos, seja para o lazer, diversão e brincadeira, quanto para estudos remotos. 
Serão descritas orientações e dicas para a preservação do sistema visual, postural e da 
audição e linguagem das crianças hoje e futuramente.

Tecnologias e aparelhos eletrônicos como tablets, celulares, computadores e televisão, 
estão presentes no cotidiano de praticamente toda família, sendo esse o principal motivo 
do abandono de certas brincadeiras infantis tradicionais como pedalar bicicleta, pega-
pega, amarelinha, pique esconde. Essas trocas e o uso excessivo desses equipamentos 
eletrônicos podem acarretar no uso inadequado e grande risco de desenvolvimento 
de doenças durante o crescimento, refletindo muitas vezes na vida adulta através de 
problemas como a obesidade, isolamento social e familiar, dores musculares, problemas 
de postura e osteoarticulares, déficit de atenção, acometimentos audiovisuais, depressão, 
enxaqueca, hiperatividade, diminuição do rendimento escolar, entre muitos outros.

A família é um importante fator determinante do desenvolvimento do indivíduo e exerce 
sobre ele forte influência, da infância até a vida adulta. Quando as tecnologias digitais 
são usadas de forma inadequada e excessiva, podem alterar até mesmo esse convívio 
familiar e a forma com a qual passa a ser tratado. Desse modo pode-se ressaltar que os 
pais são os primeiros exemplos que os filhos observam, seguem, alguns internalizam e 
replicam. Então pais, atentem-se para a sua própria constância de uso de telas antes de 
analisar a constância de uso de telas de seus filhos.

Os pais devem estar atentos à orientações quanto ao uso dessas tecnologias, direcionando 
para que esse uso seja consciente em cada ocasião e em cada idade, diminuindo a 
possibilidade de surgimento de agravos na saúde de seus filhos ou da piora deles.
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Estudos comprovam que quanto mais utilizamos telas de forma exacerbada, mais 
ficamos expostos à problemas visuais, pois o cérebro requer constantemente a 
manutenção da visão para perto forçando a visão e causando fadiga dos músculos 

oculares, podendo surgir vários problemas visuais.

As informações audiovisuais estão sempre em atividade máxima, durante a utilização de 
telas. Isso pode resultar em agitação, causando influência sobre a velocidade com que 
as crianças brincam, afetando também a concentração delas.

Dicas do profissional
Drª Heloisa Gagliardo  |  Terapeuta Ocupacional

Com relação aos danos e impactos, destaca-se, de acordo com o Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria 
e a Organização Mundial da Saúde: o uso excessivo ou prolongado de telas, sem 
interrupção resulta em: imagens desfocadas ou duplas, sensação de olho seco pela 
redução do movimento de piscar, dor de cabeça pelo esforço visual e excessivo uso da 
musculatura ocular para manter o foco da visão, dor cervical, envelhecimento dos tecidos 
oculares e má qualidade do sono pelo excesso de exposição à luz azulada (comum nas 
telas) e uso excessivo da visão de perto.

Tais dados nos remetem à possibilidade de dicas como:

O dispositivo deve estar a uma 
distância de 40 a 50 cm dos olhos, 
em posição que traga conforto 
para a musculatura cervical;

O dispositivo deve ser colocado em 
um local cujo fundo seja neutro, nunca 
em frente a uma janela, pois o excesso 
de luz favorece a fadiga visual;

É importante manter adequada a luminosidade 
do ambiente. Locais com baixa iluminação é 
prejudicial, pois exacerba a luminosidade da tela 
do dispositivo;
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É importante ajustar a luminosidade da 
tela de acordo com dias ensolarados  
ou nublados;
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É importante manter muito limpa a 
tela do dispositivo;

O tamanho da letra deve ser de 
acordo com a distância em que se 
encontra o dispositivo (40 a 50 cm) 
e de acordo com o conforto visual da 
criança;Deixar de piscar pode levar ao olho 

seco e a necessidade de coçar os 
olhos com frequência, o que prejudica 
a visão e é um sinal de desconforto e 
fadiga visual;

 É importante estimular, todos os 
dias, algum tipo de atividade ao ar 
livre, se possível (quintal, jardim de 
casa, praça), pois é a melhor maneira 
da criança exercitar toda musculatura 
interna e externa dos olhos, usando 
a visão a diferentes distâncias e 
exercitando o foco na visão de perto 
e de longe;

De acordo com a OMS, crianças 
menores de um ano não devem 
ser expostas a dispositivos com 
telas;

A criança deve fazer pausas regulares 
a cada 30 minutos, pelo menos. 
Oriente-a a piscar e olhar, pelo menos 
por alguns minutos para objetos 
localizados a distâncias de 5 ou 6 
metros, aproximadamente;

Alterne a leitura de textos eletrônicos 
com textos em livro físico, pois além 
de favorecer o bom desempenho 
visual, favorece as competências 
criativas da criança;

De acordo com a Academia 
Americana de Pediatria, meios 
digitais são desaconselháveis para a 
estimulação de crianças com menos 
de 2 anos de idade;

Para avaliar o desenvolvimento 
visual das crianças, consulte um 
oftalmologista uma vez ao ano.
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Dicas do profissional
Dr. Francisco Tocantins Lobato Júnior  
|  Médico Oftalmologista

Como já mencionado, o excesso de tempo do uso de telas digitais, induz ou agrava o 
olho seco (inflamação da superfície ocular) a inflamação também das pálpebras (Blefarites) 
pelo ato de coçar os olhos, provocado pelo esforço visual excessivo.

O piscamento é um movimento de frequência involuntária, mas ao usar as telas digitais 
há considerada redução do piscar, portanto devemos promover o piscamento voluntário 
a cada 20 minutos de leitura e em alguns casos utilizar lubrificantes oculares sem 
conservantes. Uma dieta saudável rica em ômega 3, sais minerais (magnésio, zinco, etc) 
e vitaminas associadas a boa exposição solar e exercícios ao ar livre, devem fazer parte 
do projeto de saúde integral.

Há evidências científicas que a pouca exposição solar, a vida sedentária e o uso excessivo 
das visão de perto, aumentam o risco do surgimento da miopia e astigmatismo, e até 
podem intensificar sua evolução.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta dados importantes sobre as
perdas auditivas relacionadas ao uso inadequado de fones de ouvido conectados 
ao computador, tablets, celular, televisão ou outros equipamentos, usados 

durante as atividades de lazer ou escolares, como um grande problema de saúde 
pública, que afeta mundialmente os indivíduos, inclusive as crianças e os adolescentes, 
acarretando,sobretudo, em doenças físicas e emocionais.

A exposição diária, por longos períodos e de alta intensidade aos sons, podem resultar 
em perdas auditivas irreversíveis, que repercutirão significativamente no processo 
de aquisição e desenvolvimento da fala e da linguagem, inclusive no processo de 
alfabetização e escolarização das crianças, portanto, os prejuízos poderão envolver os 
aspectos linguísticos (fala e linguagem), cognitivos, emocionais e sociais.

Devemos considerar que, além dos transtornos diretamente ligados a audição, como 
perda auditiva irreversível, tontura, dor no ouvido, zumbido, sensação de ouvido cheio, 
dificuldade para compreender a fala dos outros, dificuldade em perceber pequenas 
diferenças entre sons muito parecidos, existe os prejuízos indiretos, como: dor de cabeça, 
tontura, náusea, aumento da pressão arterial, cansaço, distúrbios gastrointestinais, 
insônia, irritabilidade, falta de atenção, entre tantos outros.

Dicas do profissional
Dra. Priscila Mara Ventura Amorim Silva  |  Fonoaudióloga

Dê preferência aos fones em formato 
de concha (fones externos que 
recobrem as orelhas) já que os que 
são inseridos no conduto auditivo, 
concentram toda a energia sonora 
dentro do ouvido e, apesar de ser o 
preferido, são os mais prejudiciais à 
saúde auditiva.

Cuide para que o ambiente não 
seja muito barulhento, para que 
não seja necessário o uso dos fones 
por períodos muito longos.

Fique atento se o som está restrito ao 
fone, já que muitas pessoas têm o hábito 
de escutar com um nível de intensidade 
tão alto que as pessoas que estão por 
perto escutam o que está sendo ouvido 
pelo usuário dos fones.

Faça acordos e tente organizar com a 
criança o tempo de uso dos fones entre 
os longos períodos de aula, as músicas 
e joguinhos, para que não haja um super 
uso desse equipamento.
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Os fones precisam ser higienizados, 
já que podem estar contaminados 
com fungos e bactérias. A limpeza 
deve ser diária, antes e após o uso 
ou, no mínimo, uma vez por semana, 
com álcool isopropílico, tanto no 
fone quanto nos fios. Deixe-os em 
local arejado, para eliminação dos 
micro-organismos.

Fique atento às conversas da 
criança, se ela compreende o que é 
dito, se confunde algumas palavras, 
se apresenta trocas na escrita e 
não responde quando é chamada.

Observe se a criança é distraída, 
se começa a fazer uma atividade 
(conversar, brincar, cantar) e de 
repente se dispersa.

Procurar avaliação audiológica para 
verificação da qualidade auditiva e 
possíveis alterações uma vez por ano.

Observe se as noites de sono da 
criança são muito agitadas ou se ela fica 
envolvida por horas ouvindo músicas, 
filmes ou jogando. O descanso auditivo 
por algumas horas antes de dormir é 
muito importante para uma noite de 
sono plena e um desenvolvimento
saudável.

Preste atenção na voz da criança se 
está rouca ou se existe reclamações 
sobre dores na região da garganta. 
Muitas vezes, ela mantém o fone nas 
orelhas e também conversa com outras 
pessoas do ambiente, se dividindo 
entre o som que está ouvindo pelo 
fone e a conversa que quer manter 
com alguém que está ao seu lado.

Brinque de atividades como: telefone 
sem fio, mímica, viagem para a lua, 
complete a frase, jogo de rimas, faz 
de conta, na bolsa da vovó, jogo de 
memória auditiva, qual o som, som 
fraco ou som forte, som curto e som 
comprido, tem gosto de que, enfim,
atividades que chamem a criança 
para a utilização e potencialização 
dos aspectos auditivos, visuais, táteis, 
olfatórios e gustatórios, sons da língua 
portuguesa, ritmos do corpo, memória, 
percepção, atenção, resolução de 
problemas, atividades que vivencia 
no dia a dia, interação, regras sociais, 
entre tantas outras coisas que são 
fundamentais para o desenvolvimento 
de uma criança.
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O excesso de telas pode causar sedentarismo e transtornos posturais. Faz-se 
necessário evitar problemas de saúde como esses que podem ser desencadeados 
após longos tempos em que a criança fica sentada numa posição inadequada ao 

utilizar telas (TV, computadores, celulares, tablets...), tanto para diversão como para os 
estudos.

Tão importante quanto à prevenção dos danos relacionados à visão, é a prevenção dos 
danos relacionados à postura que as crianças adotam ao utilizar telas. Uma maneira 
inadequada de posicionamento e/ou uso de qualquer uma das partes do corpo pode 
afetar a funcionalidade dessas crianças no dia a dia.

Para o corpo assumir uma postura e realizar movimentos, estão envolvidos vários músculos, 
ligamentos e articulações, os quais sofrem tensões quando a postura e os movimentos 
ocorrem de forma inadequada, resultando em dores no corpo.

Quanto à posição sentada, que é adotada por longos períodos no uso de computador, 
ela provoca aumento da pressão entre os discos intervertebrais, especialmente quando o 
tronco está sem apoio e quando está curvado para a frente. 

Além de dores no corpo e problemas de coluna, quando a criança não está sentada de 
maneira adequada, provavelmente ela ficará cansada mais rapidamente, interferindo na 
sua atenção e concentração, o que causa impacto no seu aprendizado.  

No uso do computador, especialmente durante aulas, muitas vezes, a criança não apenas 
usa a tela e o teclado, mas associa a outras atividades como escrever, e isso é bom para 
descansar da tela, porém, nessa alternância de atividades percebe-se que se torna mais 
fácil adotar posturas inadequadas. A Ergonomia, que se dedica à adaptação do posto de 
trabalho ao ser humano, contribui para minimizar o impacto das atividades remotas sobre 
a saúde, o desempenho e o conforto da criança.

Dicas do profissional
Profª Drª. Juliana F. Q. Marcelino  |  Terapeuta Ocupacional

Alternar postura sentada e de pé 
sempre que possível;

Durante a postura sentada escolher um 
mobiliário (mesa e cadeira) adequado às 
características físicas da criança;
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Seu encosto deve apoiar bem as 
costas e respeitar as curvas da coluna;

Ter regulagem de altura para que: 

a. as coxas sejam posicionadas 
horizontalmente e paralelamente ao piso; 

b. os joelhos fiquem em um ângulo de 
flexão de 90°; 

c. os pés fiquem completamente apoiados 
(no piso ou em um apoio para pés).

Exemplo

Exemplo

Exemplo

Ter regulagem de inclinação do encosto- essa 
característica permite também alterar o ângulo de 
flexão de quadril. O ideal é que esse ângulo fique entre 
100° e 110°, uma vez que o ângulo de 90° é exaustivo e 
faz com que a criança deslize para frente na intenção 
de descansar (intuitivamente) adotando uma postura 
sentada relaxada e fazendo apoio sacral, o que é 
contraindicado. Ao mesmo tempo, quando a criança 
está digitando, se por longo período, o ângulo de 90° 
pode ser útil para que mantenha o apoio do tronco, já 
que seu corpo fica mais projetado para a frente; 

Características da cadeira/assento:
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Ter altura compatível com a cadeira utilizada, de forma 
que, durante o apoio dos antebraços, o cotovelo adote 
flexão no ângulo de 90° e ombros estejam relaxados 
(nem elevados e nem deprimidos). Quando não se tem, 
após a regulagem da cadeira, como conciliar tanto apoiar 
os pés como os antebraços adequadamente, sugere-se 
priorizar a regulagem da altura da cadeira para apoiar os 
antebraços e usar um dispositivo de apoio para pés; 

No uso do computador, quando se usa 
muito os olhos e pouco as mãos e os 
braços, recomenda-se que a superfície 
de trabalho fique de 10 a 30 cm abaixo 
da altura dos olhos; já quando se usa 
muito tanto os olhos como as mãos 
e os braços recomenda-se que a 
superfície de trabalho fique de 0 a 15 
cm acima da altura dos cotovelos.

Exemplo

Exemplo

Ter base de apoio com dimensões e design que apoie 
os antebraços completamente ou, pelo menos, 
parcialmente (2/3 do antebraço). Sugere-se valorizar a 
profundidade da mesa ou recorte em semicírculo para 
encaixe do tronco. Alerta-se para a compressão de vasos 
e nervos pelo fato de os punhos ficarem apoiados na 
quina da mesa quando ela tem a profundidade curta.

Características da mesa:
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O desenvolvimento humano é um processo contínuo ao longo da vida, ocorrendo 
de maneira significativa nos primeiros cinco anos. Para crianças dentro desta 
faixa etária, o uso excessivo de telas promove prejuízo ao desenvolvimento com 

possíveis atrasos na linguagem, na comunicação, no  comportamento sócio-emocional 
adaptativo e na aquisição e no aprimoramento de habilidades motoras. 

Além de importante fase de crescimento e desenvolvimento, é na infância que inicia-se 
o comportamento sedentário.

O comportamento sedentário decorrente do uso prolongado de telas em crianças está 
associado a prejuízos funcionais, comportamentais, alteração na composição corporal, 
auto-estima, risco cardiometabólico e distúrbios do sono. Sobre o sono, este é essencial, 
especialmente em crianças menores, na promoção do desenvolvimento cerebral no 
seu máximo potencial. Além disso, é importante ter atenção a maior propensão à 
manutenção de sobrepeso e ocorrência de obesidade ao reduzir o envolvimento das 
crianças em atividades físicas. 

Estudos apontam também, que o grande tempo gasto em frente às telas pode ocasionar 
altos níveis de pressão sanguínea, baixa densidade mineral óssea, pobre regulação 
da criança ao estresse e resistência insulínica, com propensão a diabetes bem como 
dificuldades no desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que para um estilo de vida saudável, 
a diminuição do tempo de exposição para telas com objetivo recreacional também 
deve acontecer associada à atividade física de intensidade moderada para crianças e 
adolescentes, com duração em média de sessenta minutos. 

Podemos considerar a atividade física como qualquer movimento que seja resultante de 
contração muscular esquelética, que promove o aumento do gasto energético a níveis 
acima do repouso, e não necessariamente precisa acontecer dentro de uma prática 
desportiva. 

Para crianças abaixo dos cinco anos, porém, é fundamental o engajamento de pais e 
educadores  para o equilíbrio entre o uso de telas e atividades de movimentação do 
corpo ativamente. 

Além disso, o ambiente domiciliar exerce importante interferência nas atividades físicas 
a serem realizadas pelas crianças e adolescentes, bem como sobre o comportamento 
sedentário. A literatura aponta que uma criança fisicamente ativa tem maior probabilidade 
de se tornar um adulto também ativo, com importantes benefícios sobre a qualidade de 
vida.

Porém não existe só prejuízos pelo uso das telas. Em se tratando de adolescentes, 
há na atualidade, ferramentas digitais que podem promover educação em saúde, 
monitoramento pessoal e engajamento conjunto com a família podendo inclusive 
favorecer hábitos alimentares saudáveis e comportamento mais ativos com menores 
níveis de sedentarismo. 
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Para prevenção do comportamento sedentário em crianças no entanto, além de políticas 
públicas que abordem o tema, é importante também que a família/pais/responsáveis 
pela criança (especialmente numa faixa etária menor) possam dar limites quanto ao uso 
de telas. Para crianças mais velhas e adolescentes tanto a família como a própria criança 
ou adolescente deve entender sobre o uso e o limite de tempo de exposição as telas, 
com responsabilidade compartilhada.

Dicas do profissional
Drª Carine Carolina Wiesiolek | Fisioterapeuta

Ofertar às crianças atividades 
esportivas, prática de exercícios ao ar 
livre ou em contato com a natureza, de 
preferência sempre com supervisão 
do seu responsável ou familiar; 

Não fazer uso de tela próximo a hora 
de dormir ( evitar pelo menos uma 
hora antes de dormir);

Oferecer brinquedos ou 
equipamentos que estimulem 
atividade física;

Evitar uso de telas durante as refeições;

Aumentar a participação dos pais, 
irmãos e familiares em atividades físicas;

05

01

03

02

04

19





Levando em consideração todas as dicas que foram dadas nessa cartilha, não se 
tem dúvida que a utilização de tecnologias digitais podem ser benéficas para o 
desenvolvimento das crianças, porém se utilizadas excessivamente e de forma 

inadequada podem causar danos sérios à saúde delas. O caminho não é a proibição 
do uso, mas sim o uso consciente, equilibrando as relações entre interações virtuais e 
sociais, a partir de atividades lúdicas, prática de esporte e interações entre familiares.

Então, nada melhor que brincar com a criançada!  Sim, é possível brincar sem tecnologias 
digitais comandando as brincadeiras, ou sendo o “brinquedo” principal. Interaja com 
ela através de olhares, abraços, conversas sinceras. Supervisione seus filhos, esteja em 
contato com ele e presente fisicamente e mentalmente para eles. Nesses momentos 
experimentem ficar longe de celulares, tablets, TVs e computadores.

Façam planos juntos, criem brincadeiras novas em casa ou ao ar livre. Ensinem seus 
filhos as brincadeiras de sua infância. Afinal, sempre existirá aquela brincadeira antiga 
que persistirá em ser atual. O faz de conta é de vocês! Criem suas próprias histórias ao 
brincar e suas próprias regras na hora do jogo. Permita que seus filhos brinquem e se 
relacionem com outras crianças, permitindo que a criança conviva bem com pessoas de 
idades semelhantes as deles. 

Todas essas formas de brincadeiras e atividades, contribuem não só para a prevenção 
de agravos na saúde física das crianças, mas também na saúde mental, comportamental 
e cognitiva.
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