TELETRABALHO
E
SAÚDE MENTAL

A Seção de Psicologia está à disposição para
esclarecimentos de dúvidas, orientações e/ou
quaisquer outras demandas que possam surgir
a partir da atuação funcional do teletrabalho.
Seção de Psicologia
(71) 3319-7105

Você pode prevenir o
adoecimento e o estresse
O teletrabalho consiste no trabalho realizado
à distância, feito através do uso de tecnologias
da informação e de comunicação.
Essa forma de organização do trabalho pode aumentar
a produtividade e melhorar a qualidade de vida do
trabalhador, mas também pode precarizar o trabalho,
enfraquecer os vínculos sociais e elevar o estresse por
conta da sobreposição de demandas familiares e laborais.
O estresse, se não estiver controlado, é capaz de gerar
mal-estar e comprometimento da saúde psíquica.
Compartilhamos aqui algumas orientações sobre
as vantagens e desvantagens desse tipo de organização
do trabalho e as estratégias que podem ser adotadas
para preservar o seu bem-estar psíquico.

Vantagens que o teletrabalho pode apresentar:
Amplia o controle do tempo
de trabalho.
Aumenta a flexibilidade na
prestação do trabalho,
a exemplo do horário.
Aumenta a autonomia, dando
mais motivação ao trabalhador.
Melhora a satisfação com
o trabalho.
Melhora a qualidade de vida.
Aumenta o engajamento
em atividades de lazer,
familiares e sociais.
Evita a perda de tempo diária
no deslocamento
casa-trabalho-casa e
proporciona redução de custos.
Dá oportunidade para exercer
as atividades funcionais
morando em locais mais
distantes do trabalho.
Economia no gasto com
alimentação, transporte
e vestuário.
Privacidade e segurança

Desvantagens que o teletrabalho pode apresentar:
Dificuldade de se desconectar das tecnologias e,
consequentemente, do teletrabalho.
Dificuldade em estabelecer limites na jornada de trabalho,
diante da flexibilidade de horários.
Desrespeito às pausas laborais, horário de lazer e vida privada.
Dificuldade em se distinguir a fronteira entre o trabalho
e o convívio com a família.
Aumento do estresse quando surgem problemas ou dúvidas
sem recurso para saná-las.
Isolamento social: pouco ou nenhum contato com a equipe
de trabalho. Os impactos podem ser maiores para servidores
com perfil mais sociável.
Precarização dos vínculos sociais devido à distância,
com diminuição da informação e comunicação
formal e informal.
Controle excessivo de mensuração da produtividade.
Aumento do risco de problemas relacionados à saúde
e à segurança no trabalho.

Fique atento aos riscos
Isolamento social e profissional: é importante manter
o vínculo social que liga você aos seus colegas de trabalho. Mantenha contato com eles, mesmo que apenas pelos meios virtuais. Se possível, tente se
encontrar regularmente com os colegas e ter acesso a informações, capacitações e atividades sociais oferecidas pelo Tribunal, preservando o senso de
pertencimento ao seu grupo de trabalho e à instituição.
Desafios com a gestão do tempo: estabeleça limite de tempo para sua
jornada diária de trabalho e faça o possível
para respeitá-lo. Planeje a sua jornada de trabalho da semana.
Dificuldade de conciliar vida pessoal e profissional:
organize um ambiente da casa específico para trabalhar e divulgue o seu
horário de trabalho entre os membros da
família. É importante que eles compreendam e respeitem
o seu horário de trabalho.
Estresse relacionado à complexidade da tarefa
e a necessidade de cumprimento de metas: o contato
frequente com os superiores hierárquicos e com os colegas, mesmo que
apenas pelos meios virtuais, possibilita o
esclarecimento de dúvidas e o compartilhamento das
dificuldades enfrentadas na realização do trabalho.
As trocas de informações sobre o conteúdo do trabalho,
assim como sobre sua organização, pode ajudar a lidar
com a pressão associada a tarefas complexas e às exigências de produtividade.

Defina antecipadamente as tarefas, isso pode
ajudar você a ter controle sobre elas.

O conteúdo desta cartilha foi útil para
a organização da sua rotina no teletrabalho?
Compartilhe conosco: psicologia@trt5.jus.br
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