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1 – RESUMO 

A internet tornou-se o meio de comunicação e de difusão de idéias mais célere 

do mundo globalizado. Para crianças, novas tecnologias, como as redes sociais, 

acessadas por computadores, “tablets”, “smartfones” e outros, tornaram-se 

concorrentes, às brincadeiras e jogos. A obesidade infantil é uma doença 

multifatorial. O uso inadequado das mídias e fatores intrínsecos dos indivíduos se 

associa à etiologia da doença. O entendimento da conexão entre redes sociais e a 

obesidade infantil é importante para evitar o crescimento desta doença. 

Palavras-chave: obesidade infantil, rede social, socialização, autoimagem e 

criança. 

2 – INTRODUÇÃO 

A internet foi introduzida nos ambientes domiciliares brasileiros no início do 

século XX, e tornou-se o meio de comunicação e de difusão de idéias mais célere 

do mundo globalizado (SERRA 2016 p.165).  

O avanço tecnológico faz surgir as redes sociais digitais com um numero 

grande de membros e múltiplas funcionalidades. Mesmo com fatores a seu favor o 

uso destas redes, pode apresentar um lado ruim, quando seu uso for desregrado e 

excessivo, sobretudo quando se trata de indivíduos mais vulneráveis, como crianças 

e adolescentes.  

O entendimento da conexão entre redes sociais e a obesidade infantil é 

importante para evitar o crescimento desta doença. 

3 - OBJETIVOS  

O presente estudo tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica sobre a 

influência do uso de redes sociais no possível desenvolvimento de obesidade 

infantil na terceira infância. 

4 - METODOLOGIA  

Pesquisa bibliográfica em sites acadêmicos (Bireme, Scielo, Base de dados 

LILACS e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD), 

relacionando artigos, teses e dissertações focados em tecnologia e redes sociais, 

ligados com a obesidade infantil. Os itens de inclusão considerados foram materiais 

escritos na língua portuguesa entre os anos de 2003 a 2017. Foram empregados os 



Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizando como palavras chaves: 

“obesidade infantil”, “rede social”, “socialização”, “autoimagem” e “criança”. Os 

descritores foram determinados a partir da base de dados da BIREME que 

apresenta o vocabulário adequado contido nos artigos indexados. 

5 – DESENVOLVIMENTO 

A obesidade é uma doença multifatorial decorrente do desmame precoce, má 

distribuição de alimentos durante a infância, substituição do aleitamento materno 

pelo consumo excessivo de carboidratos e, sobretudo, pelo sedentarismo 

(MIRANDA 2015 p.104). Neste sentido, o surgimento de novas tecnologias, como 

redes sociais, “tablets”, “smartfones” concorrem às brincadeiras e jogos contribuem 

para a diminuição do gasto calórico. (TEIXEIRA 2010 p.3). 

Crianças que permanecem por horas nas redes podem se tornarem obesas 

devido aos longos períodos sentados na escola ou em casa em frente à televisão ou 

ao computador, seguido de alimentação inadequada, diminuição ou parada da 

atividade física, dependência da tecnologia e por privação do sono. 

(EISENSTEIN;ESTEFENON 2011 p.48).  

Também constitui um fator, na etiologia da obesidade infantil, as vivências 

traumáticas de constrangimento, impregnadas de angústia e ansiedade, presentes, 

muitas vezes, em crianças vítimas do “cyberbullying” o que pode gerar danos à 

identidade e aumentar o círculo retroalimentador da ansiedade (MELLO; 

CARAMASCHI 2010 p.116). Em adição, surge a depressão como fator 

desencadeante na etiologia da obesidade. Campos (2014, p.471) reportou que o 

uso inadequado de mídias sociais poderiam dificultar a sociabilidade e aumentar a 

probabilidade de isolamento social, desta forma, déficits em habilidades sociais 

constituiriam uma condição facilitadora da depressão e consequentemente da 

obesidade. 

6 - RESULTADOS PRELIMINARES 

Os materiais consultados até o momento permitem evidenciar que a obesidade 

é uma doença crônica multifatorial e que sua expressão decorre de fatores 

intrínsecos ao indivíduo tais como a genética e a maneira com ele se relaciona com 

o mundo. O uso inadequado das redes sociais, sobretudo aquelas realizadas sem a 

supervisão de um adulto podem atuar sinergicamente no desenvolvimento desta 



doença. No entanto é necessária a ampliação das fontes consultadas para que o 

objetivo proposto pela pesquisa seja evidenciado de maneira mais clara. 
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