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Introducao: A mídia interativa é um sistema multimídia integrando simultaneamente elementos visos-auditivos que visa incentivar a
participação interativa e tem demonstrado ser acessível às crianças na primeira infância. Entretanto, seus efeitos sobre o desenvolvimento
motor fino ainda são poucos conhecidos.

Objetivos: Verificar se há associação entre a mídia interativa tablet e habilidades motoras finas e investigar a qualidade do uso destas
mídias pelas crianças.

Método: Estudo quantitativo, exploratório, transversal (parecer 1.674.171), com 78 crianças, idades entre 24 a 42 meses, matriculadas
em creches particulares e públicas do município de Diamantina-MG. As crianças foram divididas em dois grupos: Grupo 1, composto
por 26 crianças com exposição prévia ao tablet; Grupo 2, 52 crianças com nenhuma exposição prévia ao tablet. O desenvolvimento
motor fino foi avaliado pelo instrumento A Bayley Scales of Infant and Toddlers Developments (Bayley III), a qualidade do ambiente
domiciliar pelo Inventário de Recursos Familiares (RAF), além de ter sido aplicado um questionário sobre os hábitos de uso da mídia e
dados socioeconômicos.

Resultados: Os grupos foram semelhantes quanto aos dados sociodemográficos e qualidade do ambiente domiciliar. Verificou-se que as
crianças do grupo I obtiveram uma maior média (12,42 ±2,65) do que o grupo II (10,98 ±1,68) na escala motora fina do Bayley III (p = 0,
013). Quanto ao uso do tablet, a atividade preferida pelas crianças foi ver vídeos (60%), 77% delas utilizam a mídia acompanhados pelos
pais e a maioria dos pais limitavam o tempo de uso e o conteúdo acessado.

Conclusão: Foi possível verificar a associação do uso da mídia interativa tablet e habilidades motoras finas em crianças na primeira
infância. É possível que estes resultados estejam relacionados a qualidade de uso da mídia, ou seja, o acompanhamento, mediação e
interação dos pais durante o uso, restrição de tempo e conteúdo."
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