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Introducao: Os tempos modernos se caracterizam pelo o uso de mídias interativas móveis por crianças na primeira infância, no entanto,
ainda são controversos seus benefícios ou malefícios sobre o desenvolvimento infantil. Entretanto, a qualidade de uso pode ser um fator
determinante dentro deste aspecto.

Objetivos: (1) criar um índice multicritério para avaliar a qualidade do uso das mídias interativas móveis (tablets e smartphones) por
crianças de 24 a 42 meses; (2) verificar se há correlação entre a qualidade do uso das mídias interativas e os domínios do
desenvolvimento infantil, linguagem, cognição, fino e grosso.

Método: Foi realizado um estudo quantitativo, transversal, exploratório (parecer 1.830.742), composto por 169 crianças de 24 a 42 meses
residentes na cidade de Diamantina- MG. Os instrumentos utilizados foram: um questionário sobre hábitos de uso de mídias interativas,
um questionário sociodemográfico e o Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB). A Bayley Scales of Infant and Toddlers
Developments (Bayley III) foi utilizada para avaliar o desenvolvimento infantil e, visando uma padronização dos escores das diferentes
escalas aplicadas (cognitivo, linguagem, motor fino e grosso), optou-se por utilizar a idade equivalente. Para a formulação do índice
multicritério, foi aplicada metodologia Multi-attribute utility theory (MAUT) por meio do programa Microsoft Excel (versão 2010). A
análise de Correlação de Spearman (p˂0,05) foi realizada em seguida utilizando-se o Statistical Packege for the Social Sciences (SPSS)
(versão 19.0).

Resultados: O índice multicritério elaborado para avaliar a qualidade das mídias interativas, baseado no uso como acompanhamento por
um adulto, limitação de tempo, conteúdo acessado e objetivo da utilização, demonstrou ter potencial para aplicação eficiente, uma vez
que se verificou a relação de moderada a fraca, positiva, e significativa entre a qualidade de uso de mídias interativas e o
desenvolvimento infantil nos domínios da linguagem (r = 0,40; p < 0,001), cognição (r = 0,24; p= 0,044) e motor fino (r = 0,23; p=
0,040), exceto motor grosso (r = 0,01; p= 0,911).

Conclusão: Desta forma, utilizadas com critérios, como acompanhamento e mediação de adulto, limitação de tempo e conteúdo
inadequado, exposição a jogos e aplicativos educacionais de qualidade, as mídias interativas evidenciaram potencial enquanto recurso
para se estimular a criança e promover o desenvolvimento da linguagem, cognição e motor fino."
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