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INSTAGRAM



Algumas evidências sobre tecnologia e bem estar na pandemia 

• Pesquisa realizada em Berkley para entender o impacto do uso de redes sociais na saúde 
mental de adolescentes (11-17) durante lockdown do COVID-19 no Perú descobriu que a forma 
como você passa seu tempo nas telas, e não quanto tempo você passa online, é o melhor 
indicador de solidão e bem-estar.

• No geral, os adolescentes que encontraram suporte online - como bater papo com amigos e 
parentes via WhatsApp ou entrar em videogames online multijogador - relataram menos 
solidão.

• “Os resultados mostram que usar as redes sociais para se conectar ativamente com amigos e 
familiares e encontrar apoio - em vez de apenas navegar indefinidamente pelo Instagram e se 
comparar com os outros e se sentir excluído - pode ter um impacto positivo no bem-estar”, 
disse Maris-Weinberg. 

Lucia Magis-Weinberg et al. (2021) Positive and Negative Online Experiences and 
Loneliness in Peruvian Adolescents During the COVID-19 Lockdown
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Denúncia pelo usuário1

2 Times treinados

3 Tecnologia de 
detecção



Conteúdo de suicídio e autolesão sobre o 
qual agimos

Desse conteúdo violador sobre o qual 
acionamos, quanto descobrimos antes 
das pessoas denunciarem

transparency.fb.com
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Alerta pessoas que outros podem achar 
o comentário desrespeitoso ou ofensivo

Vem combinado de um botão "desfazer", 
desenhado para voltar ao editor de texto, 
para que este possa ser editado



SUA ATIVIDADE

LEMBRETE DIÁRIO

PAUSE NOTIFICAÇÕES





Ferramentas de supervisão 
parental

Centro de recursos para pais, 
mães e tutores

“Topic Nudge”

Predictores de idade
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