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Estamos, há mais de um ano, enfrentando um caos global, decorrente da
rápida propagação da doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2),
que trouxe repercussões nos diferentes domínios da vida humana (físico,
psicológico, social, religioso etc.). Diante dessa situação, ações preventivas
de saúde pública foram implementadas, no escopo de reduzir a propagação
do vírus e mitigar os seus impactos nos serviços de saúde.
A título de exemplo, temos no Brasil, ainda no início de fevereiro, a promul-
gação da Lei 13.979/20 determinando as medidas de enfrentamento ao ví-
rus. Dentre as quais, destacamos a estratégia de redução do contato social,
por entendermos que foi a de maior impacto no cotidiano dos cidadãos e no
funcionamento “normal” do país.
Em resposta às recomendações, acompanhamos no interior das empresas e
das organizações, a adoção de algumas mudanças de configuração e de am-
biente de trabalho. Queremos dizer com isso, que grande parcela de traba-
lhadores, que anteriormente ao contexto pandêmico, desenvolvia suas ativi-
dades no âmbito da empresa ou da organização, agora se deslocam para o
interior do próprio lar; orientados a desenvolverem as suas atividades no
modelo home office (trabalho a distância desempenhado em casa), dando
continuidade, portanto, aos serviço prestados.
Contudo, é importante ressaltar, que esta modalidade de trabalho, apesar de
recair como possível solução para driblar alguns dos obstáculos colocados
pela pandemia, não é de toda isenta de fatores que impactam negativa-
mente a saúde dos trabalhadores. É necessário, portanto, que esses sujeitos
se atentem às condições em que executam suas atividades, não tratando
com desdém os sinais de exaustão do corpo e da mente e as possibilidades
de ajustes do ambiente da casa, agora destinado também ao trabalho. Dian-
te disso, chamamos a sua atenção para a necessidade de adequá-lo (na me-
dida do possível) de forma a tornar o ambiente saudável e evitar problemas.
Portanto, nosso objetivo é oferecer um material com reflexões e orientações
à luz da ergonomia, para o trabalhador e a trabalhadora que passou a
desenvolver suas funções em ambiente doméstico. Para isso, indicaremos no
conteúdo desta, orientações de (auto)cuidado, que consideramos impor-
tantes para promoção e manutenção da saúde e da qualidade de vida. Ao
mesmo tempo, objetivamos trazer reflexões sobre a importância de atuar de
maneira responsável e segura, ao ponto que se faça entender que os pro-
cessos de adoecimento não são separados da situação em que trabalho é
executado.

Boa leitura!

Apresentação

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735
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Segundo a Associação Internacional de Ergonomia - AIE:

“Ergonomia (ou fatores humanos) é a disciplina científica preocupada com a compreen-
são das interações entre humanos e outros elementos de um sistema, e a profissão que
aplica teoria, princípios, dados e métodos para projetar a fim de otimizar o bem-estar
humano e o desempenho geral do sistema.”.

Dessa forma, podemos dizer, que a Ergonomia está presente em nosso dia a dia, em di-
versos ambientes (na escola, na organização ou empresa, na residência etc.) e nos mais
diferentes produtos da criação humana (ferramentas, máquinas, móveis, sapatos etc.), no
propósito de garantir às pessoas segurança, conforto e eficiência, no desempenho das
tarefas diárias.
Dentro da esfera do trabalho, a ciência ergonômica não se faz de maneira diferente. Isto
é, sua contribuição tem por interesse, sugerir orientações de adaptações ergonômicas na
condição e no ambiente de trabalho em relação às características do trabalhador, de
forma a promover melhores condições de saúde, satisfação, segurança e eficácia na rea-
lização das atividades de trabalho. 
Para isso, a Ergonomia se divide em três áreas para compreender e intervir na interação
das pessoas com os mais diversos sistemas (máquinas; equipamentos; ambientes físico e
social; softwares etc) na realização de um trabalho:

 

Você sabe o que é Ergonomia e quais
são seus objetivos?

 Ergonomia Física
 contempla a análise das características da anatomia

humana em sua relação com a atividade de trabalho, por
exemplo, o estudo da postura no trabalho, manuseio de
materiais, movimentos repetitivos, projeto de posto de

trabalho, segurança etc.
 

Ergonomia Cognitiva
 compreende o papel dos processos

mentais, tais como percepção, memória,
raciocínio, e resposta motora, em relação

com a atividade de trabalho, por
exemplo, a carga mental de trabalho,

tomada de decisão, performance
especializada, interação homem-com-

putador, etc.

Ergonomia Organizacional
   Engloba o estudo da organização

temporal do trabalho, cultura
organizacional, gestão da qualidade,

projeto de trabalho, teletrabalho,
incluindo, também,  as estruturas,

políticas e processos organizacionais.
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O home office pode ser caracterizado como uma modalidade de trabalho flexível,
realizado na própria residência do(a) trabalhador(a), mediado por Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs). Contudo, é necessário destacar que não há con-
senso quanto à nomenclatura que define tal prática de trabalho, podendo ser tam-
bém nomeada de trabalho à distância, trabalho remoto, teletrabalho, entre outros
(HAUBRICH; FROEHLICH, 2020).
Compreende-se ainda que o exercício da função nesse formato destaca-se por pro-
duzir uma série de benefícios pessoais, como: liberdade na organização do tempo de
trabalho, redução nas despesas com o deslocamento até a empresa, possibilidade de
maior tempo de contato com a família etc; e de pontos positivos para a empresa, a
saber: melhoria na produtividade dos funcionários, combate ao absenteísmo, redução
de custos com os espaços físicos dos escritórios etc.  (BARROS; SILVA, 2010;
RAFALSKI; ANDRADE, 2015; HAUBRICH; FROEHLICH, 2020).
Porém, o home office não é uma modalidade isenta de obstáculos, sobretudo, quando
não há um planejamento para sua implementação. Nesse sentido, alguns aspectos
contraproducentes, são percebidos pelos sujeitos durante a execução dessa prática
de trabalho, como, por exemplo, a jornada de trabalho prolongada (BARROS; SILVA,
2010; RAFALSKI; ANDRADE, 2015; HAUBRICH; FROEHLICH, 2020). Esse efeito
pode acontecer em virtude do funcionamento flexível do regime de trabalho, ten-
dendo a apagar as bordas que evidenciam os limites do trabalho e não-trabalho, es-
pecialmente se considerarmos que a casa da pessoa agora também é o seu espaço de
labor, estando o(a) trabalhador(a) inserido(a) nele ao dormir e ao acordar. Diante
desse contexto, estabelecer uma rotina mostra-se uma atitude essencial para o bom
funcionamento das atividades, reverberando também no bem-estar do sujeito
(HAUBRICH; FROEHLICH, 2020).

 

Home Office  e Saúde Mental

Para isso, as atitudes principalmente de compro-
metimento e de controle das tarefas de trabalho,
podem ser pontos-chave no modo que é sentido
e experimentado o trabalho realizado em casa,
uma vez que a autodisciplina nesse formato é
percebida como característica essencial para o
melhor funcionamento das atividades e para
precaução de problemas que levem o(a) tra-
balhador(a) a vivenciar, por exemplo, sensações
de sobrecarga e fadiga, isolamento, insatisfação,
aumento das horas de trabalho, conflito família
versus trabalho, autoexigência e/ou pressão da
chefia sobre o tempo ou prazo para entrega de
uma demanda ou metas de trabalho etc.
(FONSECA; PÉREZ-NEBRA, 2012).
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Outra decorrência negativa apontada é o sentimento de solidão ou de ruptura das

relações interpessoais. Essas sensações podem surgir da ausência das trocas afetivas

e profissionais mais casuais e espontâneas, como aquelas que acontecem durante as

pausas para o cafezinho, por exemplo. Pode não parecer, mas esses momentos de-

sempenham uma função importante no bem-estar psíquico e sua ausência se traduz

em um alto custo para o(a) trabalhador(a). As desvantagens não se finalizam aí: a

adaptação à rotina doméstica, a falta de suporte, a dificuldade de progresso na car-

reira etc. são algumas das implicações citadas com frequência pelos(as) trabalha-

dores(as) que estão inseridos(as) nessa modalidade de trabalho (BARROS; SILVA,

2010; HAUBRICH; FROEHLICH, 2020).

Diante disso, não há dúvida que a implementação do home office não se configura 

 tarefa simples; porém, em função da pandemia da Covid-19 (doença causada pelo

SARS-CoV-2), essa configuração de trabalho tornou-se abrupta e imperativamente

a realidade de muitas pessoas. Como consequência, esse processo forçado e

improvisado trouxe consigo uma série de desafios para os(as) trabalhadores(as) e

para as organizações que não haviam se preparado para tal mudança: 

O cuidado com a saúde mental foi um deles.

3
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O trabalho desempenhado em home office foi difundido em meio à pandemia, como

“solução mágica” para os problemas que as medidas de contenção do vírus impu-

seram à população. No entanto, como temos visto, essa modalidade oferece tanto

uma diversidade de vantagens quanto de custos, aparecendo ora como sonho ora

como pesadelo.

Nessa perspectiva, além das implicações causadas pelo surto do vírus (por exemplo,

medo, incerteza, solidão, alterações orgânicas e disfunções psíquicas), o(a) trabalha-

dor(a) se vê imerso(a) nas condições (ou falta de condições) de trabalho que possui

em casa. Aqui é preciso considerar a presença de equipamentos de qualidade ou não

(laptop, smartphone, móveis de escritório etc., maior parte de aquisição própria, ou

seja, não subsidiados pelas empresas), a divisão do espaço de moradia com seus fi-

lhos, cônjuges e demais parentes, dentre outros fatores. 

Nos cabe ressaltar ainda que, no espaço privado (o lar), as mulheres frequentemente

experienciam essa rotina profissional e de cuidado de forma desigual, dado que, às

implicações da pandemia e do home office, somam-se as tarefas domésticas e de cui-

dado (naturalizadas historicamente como de responsabilidade feminina), que recaem

sobre as trabalhadoras de maneira exacerbada, levando-as ao cansaço extremo.

4
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Nesses cenários, enquanto as demandas do trabalho são endereçadas constante-

mente para o(a) trabalhador(a), a tensão para responder ao solicitado e manter o

rendimento podem ter como consequências sensações e/ou emoções desagradáveis.

Há quem pense, inclusive, que o Burnout pode ser um dos grandes problemas emer-

gentes no mundo do trabalho, em meio à pandemia. Esse sofrimento psíquico é de-

corrente da relação do(a) trabalhador(a) com o labor, que é sentida e expressa como

exaustiva psicológica e emocionalmente. Em entrevista concedida a Maitri Instituto

de Psicologia, o psicólogo e professor Flávio Fontes afirma, que em razão do Burnout

se instalar de forma lenta e progressiva, “as pessoas afetadas têm dificuldade de re-

conhecer o problema, muitas vezes só percebendo que foram acometidas quando se

encontram em estágio avançado do transtorno, quando cometem erros graves, so-

frem acidentes, ou simplesmente entram em pane”.

Por fim, gostaríamos de dizer, que as consequências psicológicas, frente às orgânicas,

não devem ser subestimadas ou deixadas em segundo plano. Estratégias de preven-

ção e promoção à saúde mental do(a) trabalhador(a) precisam ser levadas em conta,.

Principalmente nesse contexto pandêmico, que pouco ainda se conhece acerca dos

efeitos que as mudanças ainda em curso trouxeram e trarão. Nesse meio-tempo, uma

coisa é certa, a Covid-19 denunciou ao mundo a denegada fragilidade humana.
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https://maitriinstitutodepsicologia.wordpress.com/2017/06/16/bate-papo-maitri-convida-flavio-fontes/#:~:text=Fl%C3%A1vio


Alguns sítios na internet têm disponibilizado
orientações e recomendações, que podem

nos ajudar a gerenciar alguns desses fatores
e cuidar de nossa saúde mental, não

esquecendo entretanto que é fundamental
refletir e discutir esses aspectos entre

colegas de trabalho e com a gestão, numa
perspectiva de criação e fortalecimento de

estratégias coletivas também.  
Clique aqui para acessar!
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Postura(s) no Teletrabalho e Possíveis

Consequências para a Saúde dos Trabalhadores
Quando pensamos na palavra postura, nos

vem à mente duas palavras: a primeira rela-

cionada à aparência; e a segunda à atitude.

Embora elas possam ter significados distin-

tos, quando nos referimos a nossos corpos,

elas se complementam, uma vez que nossas

atitudes, posições ou posturas corporais vão

interferir com nosso alinhamento corporal.

A cinesiologia (área que estuda o movimen-

to) define postura como: disposição relativa

das partes do corpo para uma atividade es-

pecífica. (SMITH, WEISS, LEHMKUHL,

1997). Ela  envolve  componentes  nervosos, 
musculares e esqueléticos para o alcance do equilíbrio postural, situação em que as

forças que atuam no corpo se equilibram, de forma que a pessoa consiga manter

uma posição ou se mova controladamente (HORAK, KUO, 2000). Compreender seu

significado nos permite perceber que acio-namos esses componentes constante-

mente, adotando posturas diversas ao longo de nossas vidas e devemos, portanto,

ter a maior atenção com elas.

Dentro dessa perspectiva, vejamos: passamos a maior parte do nosso dia no traba-

lho, desenvolvendo tarefas, que podem solicitar diversas posturas de nosso corpo.

Estas posturas podem ser eminentemente estáticas (corpo mantido em certa posi-

ção por período de tempo) ou dinâmicas (corpo movimentando-se), e podemos fa-

zê-la (ou não), otimizando a relação entre alinhamento corporal e gasto energético. 

As posturas adotadas durante o trabalho se relacionam com as tarefas desenvolvi-

das (tipo, ritmo, duração, intervalos etc), assim como com os equipamentos e ambi-

entes em que os(as) trabalhadores(as) interagem. Dessa forma, as posturas adota-

das durante a execução de nossas tarefas laborais podem contribuir para a manu-

tenção de nossa saúde ou ser fator causador de adoecimentos.

Precisamos então, ficar atentos(as) quanto a nossas posturas no trabalho, pois mui-

tos dos problemas de saúde associados a questões posturais frequentemente vão se 
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instalando ao longo do tempo, afetando músculos, nervos, tendões, e a vida do(a) tra-

balhador(a) como um todo. Por outro lado, a adoção de boas posturas no trabalho

pode causar diversos benefícios, como promover a eficiência e o bem-estar na execu-

ção das atividades do trabalho, ao mesmo tempo que evita dores crônicas, problemas

de coluna, dentre outros agravos à saúde.

Portanto, se durante o desenvolvimento de nossas atividades laborais, nossos corpos

assumirem posturas inadequadas mantidas por longos períodos (posturas estáticas)

ou as executarem repetitivamente em ritmo acelerado e sem pausas para o devido

repouso, teremos um cenário propício ao desenvolvimento de distúrbios osteomus-

culares relacionados ao trabalho, mais conhecidos como DORT (OLIVEIRA;

ANDRADE; SOUZA; PONTE; SZWARCWALD; MALTA, 2015). 

Considerados como um desafio no campo da saúde do trabalhador, os DORT com-

preendem um conjunto de afecções que podem eclodir em diversas partes do corpo,

tendo como principais sinais e sintomas: dor crônica; dormência ou formigamento;

sensação de peso; fadiga muscular; limitação dos movimentos; e diminuição da força

muscular (VIEGAS; ALMEIDA, 2016) .

A epidemiologia aponta alguns fatores associados ao acometimento pelos DORT,

sendo eles: ser mulher; estar afastada temporariamente do trabalho; estar exposta a

ruído no local de trabalho; antiguidade no trabalho igual ou superior a 4,5 anos; parti-

cipar de trabalho voluntário; relatar diagnóstico médico de artrite ou reumatismo; e

ter depressão (ASSUNÇÃO; ABREU, 2017).

Importante ressaltar que esse conjunto de distúrbios são de etiologia multifatorial

complexa, que envolvem aspectos relacionados às posturas adotadas durante o tra-

balho, mas não apenas a isso. Outros aspectos também são muito importantes e de-

vem ser considerados como os aspectos: cognitivos; afetivos; psicossociais; e relacio-

nados à organização do trabalho (ZAVARIZZI; ALENCAR, 2018).

Pensando nessas questões, grupos de trabalho têm desenvolvido materiais muito in-

teressantes sobre o teletrabalho e que podem nos ajudar a observar aspectos impor-

tantes para a manutenção de uma boa postura, dentre outros aspectos. Um desses

materiais é o Manual de orientação ao trabalhador em teletrabalho  produzido por

Freire e Costa (2020), que traz orientações que nos ajudam a utilizar computadores

dos tipos desktop e notebook durante o teletrabalho (Figura 1).
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Fonte: Freire e Costa (2020).

Figura 1: Posturas adotadas durante o teletrabalho com o uso de computador tipo desktop
(A) e notebook (B).

E aí!? Você tem estado atento(a) a sua postura quando
está desenvolvendo suas atividades laborais?

 
Que tal algumas dicas para adequar não só sua postura,

mas também a organização do seu ambiente e dos
equipamentos de trabalho?

Clique aqui para acessar Manual de Orientação ao
Trabalhador em Teletrabalho (FREIRE; COSTA, 2020)

 
 

Fonte: Canva

https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/30521/1/ManualOrienta%c3%a7aoteletrabalho.pdf


 O Art. 75-D da Lei nº 13.467 trata da responsabilização quanto

à aquisição, manutenção e fornecimento de infraestrutura

adequada para a realização do teletrabalho, sendo esse aspecto

previsto no contrato de trabalho. É fundamental, portanto, que

trabalhadores e trabalhadoras em teletrabalho atentem para

pactuar esses aspectos com seu empregador e que esta

pactuação conste em seu contrato de trabalho, pois entendemos

que adequados equipamentos, mobiliários e estrutura lógica são

fundamentais para o bom andamento dessa modalidade de

trabalho; 

 O Art. 75-E da Lei nº 13.467 atribui ao empregador a

responsabilidade pela instrução dos trabalhadores quanto às

medidas preventivas para evitar as doenças e acidentes de

trabalho. No entanto, não entra em detalhes sobre como essa

instrução deve se dar, quais os conteúdos minimamente devem

ser abordados e obriga o(a) trabalhador(a) a assinar um termo

de responsabilidade em que se compromete a seguir tais

instruções. Esse dispositivo da Lei é extremamente delicado pela

imprecisão quanto a como se dará o processo de instrução do(a)

trabalhador(a) e, sobretudo, por atribuir a responsabilidade ao

trabalhador(a) sobre eventuais situações que possam levar ao

acidente e adoecimento.

1.

2.

 Alguns Aspectos Legais
Essa mudança de paradigma no mundo do trabalho já vem ocorrendo

há algum tempo, mas ainda não tinha previsão no arcabouço legal

brasileiro. Em 2017, com a reforma trabalhista, alguns dispositivos

foram inseridos na legislação de maneira a estabelecer alguns

parâmetros para a execução do teletrabalho.

Essas mudanças ocorreram no âmbito da Lei nº 13.467, de 13 de Julho

de 2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)     

 que antecede a atual pandemia, mas que traz questões sensíveis em

relação à nossa temática. Recomendamos a leitura da legislação, assim

como a discussão sobre ela nos espaços de representação dos

trabalhadores, uma vez que ela interfere sobremaneira nas relações de

trabalho. Aqui, gostaríamos de destacar alguns aspectos importantes e

que precisam da atenção dos trabalhadores que se encontram em

teletrabalho:
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Seu contrato de trabalho prevê o que
determina a legislação vigente?

 
Você assinou algum termo de

responsabilidade? Atentou para o que por
ventura tenha assinado?
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 Recomendações para lidar com o Teletrabalho
Considerando a persistência do cenário de pandemia e a manutenção do teletra-

balho, compilamos aqui algumas dicas e orientações para que as atividades

laborais se desenvolvam de maneira segura e produtiva.

  Gerencie seu tempo e respeite seus limites: 1.
Construa uma agenda semanal de trabalho, elencando objetivos e prio-

ridades; horários de trabalho e descanso; e possíveis distratores. Importante

construir e pactuar esse tempo em conjunto com sua família.  Pausas para

descanso devem ser incluídas nas jornadas de trabalho, pois horas extensas

de atividades podem causar impactos psicológicos e físicos prejudiciais.

Aproveite o tempo de intervalo para introduzir momentos de contato com a

família, para uma chamada de vídeo ou ligação de voz com amigos, para cui-

dar de plantas, animais de estimação etc.  Tal atitude pode substituir as tro-

cas que aconteciam durante as pausas para o cafezinho na empresa.

2. Inclua tempo para se exercitar:
A atividade física é fundamental para a saúde física e mental das pessoas.

Considerando o período de pandemia, ela se torna ainda mais importante. A

OMS elaborou um conjunto de orientações  para que as pessoas possam

manter-se ativas durante a pandemia e em segurança, inclusive com orienta-

ções para manter-se ativo sem sair de casa.. É fundamental não esquecermos

as recomendações de manutenção do distanciamento físico durante as ativi-

dades ao ar livre, além da higienização constante das mãos e do uso da más-

cara facial sempre que possível. 

12
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https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/be-active-during-covid-19


6. Mantenha uma boa alimentação:

Apostar em uma alimentação saudável e balanceada é essencial para a

saúde do corpo, pois os alimentos contribuem para o bom ou mau

funcionamento do organismo. Nesse sentido, alimentar-se de forma mais

correta, ou seja, ingerindo frutas, verduras, sucos, entre outros, ao invés de

sódio e gorduras, pode evitar o aparecimento de doenças como hipertensão,

diabetes, obesidade, dentre outras.

4. Durma bem:
Uma boa noite de sono é fundamental, pois é durante o sono que o corpo irá

recuperar a energia gasta, para novamente investir nas tarefas de cuidado e

na atividade profissional diária. Além disso, dormir bem reduz o estresse,

melhora o humor, ativa a memória, estimula o raciocínio etc.

5. Aceite as sensações desagradáveis e busque fazer o que for possível
para reduzi-las: 

Vivemos atualmente um momento em que as dúvidas são constantes e o

cenário é desafiador, então, estar ansioso ou estressado pode ser algo

esperado. A terapia por videoconferência (acompanhamento profissional)

pode ajudar muito durante as perturbações provocadas nesse período. Não

naturalize sua condição e se pergunte o que pode mudar para fazer sua

experiência de vida e trabalho mais satisfatória!

3.  Prepare seu corpo para o trabalho:
Essa preparação pode envolver um conjunto de práticas, que envolvem

desde exercícios físicos aos moldes da ginástica laboral até técnicas de

relaxamento e meditação. Essas práticas podem ser desenvolvidas no início

e final da jornada de trabalho, assim como nos intervalos durante a jornada.

Busque, dentre as diversas possibilidades, as que te tragam maior satisfação.
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7. Organize o ambiente e os equipamentos de trabalho: 
Busque um local mais confortável e adequado possível para a execução das

tarefas e que tenha os equipamentos necessários e adequados ao seu desen-

volvimento. Quando falamos em adequação, estamos nos referindo à ergo-

nomia desse espaço de trabalho, o que inclui: mesa de trabalho com altura e

profundidade que possibilitem alojar seu corpo e equipamentos de forma

confortável e de fácil acesso; uma cadeira com ajustes (altura, apoio de braço

e encostos), que assegurem posturas adequadas; iluminação natural e artifi-

cial adequadas a leitura em tela de computador e que não causem ofusca-

mentos e sombreamentos; e temperatura em zona de conforto (20-23º C). O

monitor deve estar à altura dos olhos e a uma distância de 45-70 cm. Tecla-

do e mouse devem estar numa posição e altura que permitam que os braços

e cotovelos fiquem próximos ao corpo e com os segmentos em posição

neutra. No caso de uso de laptops/notebooks, o uso de suportes específicos;

teclado e mouse externos são fundamentais para uma boa adaptação.

Maiores detalhes podem ser encontrados na Norma Regulamentadora 17   

 da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. Pensar na ambiência

desse espaço também é importante. Plantas, fotografias, música etc podem

contribuir para o bem-estar durante a jornada.

8. Estabeleça pausas para o descanso do corpo e da mente:

Nunca é demais relembrarmos a luta pelo direito à jornada de 8 horas de tra-

balho e reforçar o lema “8 horas para o trabalho, 8 horas para o descanso e 8

horas para fazer o que quiser”. Por isso, busque estabelecer esses limites, de

forma que se dedique ao trabalho, mas também ao descanso e as demais ati-

vidades que interessem. 

Aline Freire e Pedro Costa produziram um Ma-

nual de Orientação ao Trabalhador em Trabalho

Remoto em 2020 já no contexto da pandemia,

que traz dicas e orientações sobre esse e outros

temas. Recomendamos uma leitura atenta desse

material, assim como que busquem profissionais

qualificados para orientar-lhes durante essa tra-

jetória.;
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Em meados de março de 2020, fomos colocados para trabalhar em regime

remoto (home office) devido à chegada da pandemia ao país, e com isso

algumas referências tiveram seus significados mudados de forma bas-

tante rigorosa. Como forma de relato, segue alguns pontos que notei a

transformação entre o que estávamos acostumados e o atual contexto de

trabalho segundo a minha experiência.

        Ambiente
Contemplar seu lar transformado em local de trabalho confesso que, no

início, foi reconfortante, pois ficava a impressão de que estava recebendo

para trabalhar em casa; ledo engano, com o passar dos dias ficam eviden-

tes o quão isso é apenas um dos lados positivo do home office.

Aspectos do ambiente como luz, clima, silêncio, ferramentas (computador,

cadeira, mesa...), etc, são constantemente comparados com o que foi deixa-

do no setor em que trabalhava anteriormente. Posteriormente, foi possível

perceber problemas físicos que não existiam, sendo dores nas costas as

mais comuns, devido a má postura em combinação com horários de des-

cansos desorganizados (como relatarei em outro ponto).

Outra questão a ser observada é que tive que compartilhar o mesmo es-

paço  com os espaços de trabalho/rotina do restante da família (minha es-

posa trouxe a  faculdade e minha filha a creche juntamente com seus dois

anos de idade (fase conhecida como adolescência do bebê ou o temível

termo em inglês: Terrible Two)).

por Fábio Félix de França
Administrador, pai e esposo.

O caso do home office
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       Perfis (Papéis) Confrontados e invertidos
Levando em consideração que os meus diferentes papéis sociais entram

em conflito durante o dia e a todo momento (funcionário, pai, esposo, vi-

zinho, parente), às vezes fica difícil (em uma casa, no meu caso, que não

tem ambiente exclusivo para desempenhá-los separadamente) mudar esse

papel mentalmente. Isso, no fim do dia, acaba gerando uma estafa que

nunca tinha experimentado antes na vida.

Antigamente, meu dia caberia na seguinte rotina: acordaria cedo, tomaria

café, deixaria a filha na creche e passaria o resto do dia no trabalho (e mi-

nha esposa na faculdade) até pegar novamente nossa filha para almoçar e

deixar em seguida com algum(a) cuidador(a) (geralmente alguém da famí-

lia). Já no contexto de pandemia, tudo ficou misturado e ainda temos o

agravante de nossos parentes morarem próximo e, em alguns momentos,

virem até a minha casa (e não no meu trabalho) para uma “visita”.

       Organização de Horários e Fluxo de Trabalho
Meu escritório acabou ficando na sala, pois no quarto ficou o “ambiente

mais privativo compartilhado”, geralmente utilizado para reuniões que não

poderiam ser interrompidas ou aulas da minha esposa em que necessitaria

de uma atenção maior. Por esse motivo e por não poder colocar uma babá

para a minha filha, a gente fazia revezamento de horários para tomar de

conta das prioridades dela (que eram as maiores do mundo).

Essa conjuntura possibilitou algo muito prejudicial para saúde mental de

qualquer indivíduo: falta de organização de horários e fluxo de trabalho.

Trabalhamos (eu e minha esposa) em horários não triviais (noite e ma-

drugada ou no descanso do almoço) e com isso veio a falta de prioridades

ou prioridades excessivas por outras coisas que não era do trabalho (como

por exemplo, a higienização do ambiente, lavagem de roupas, preparação

de comida), muitas delas recaindo em dobro para minha esposa (a respeito

disso, carrego boa parte da culpa).

Atenção e foco nas atividades eram coisas que tivemos que nos adaptar

bastante e no início foi gerador de várias situações de discussões e can-

saço físico e mental para toda a família.
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       Colaboração dos participantes diretos e indiretos
Como afirmado acima, a casa foi transformada em diferentes ambientes

separados pelos perfis profissionais/acadêmicos dos seus participantes: o

meu trabalho, a faculdade da minha esposa, a creche da minha filha e, por

último, a nossa casa. Tendo isso em vista, contar com a colaboração dos

participantes diretos (os habitantes da casa) e indiretos (vizinhos e

parentes) é algo fundamental, pois sem essa o perfeito funcionamento fica

comprometido.

Portanto, conviver harmoniosamente em casa dentro desses relaciona-

mentos sociais virou um esforço hercúleo a ser testado a todo momento.

Dizer para minha esposa que preciso trabalhar até tarde em um dia que ela

se apresenta livre para assistir um filme e comer pipoca juntos, bem como

não ter como sair com sua filha no final de semana devido um trabalho ur-

gente que surgiu (seus colegas de trabalho não respeitam mais os horários

e todos tem o seu contato, pois o seu telefone se tornou o do escritório) e

com prazos apertados são exemplos de uma luta constante com as priori-

dades dentro do convívio social.
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Se eu fosse falar de um dia relativamente comum na Clínica Escola de Fi-

sioterapia da FACISA/UFRN, eu descreveria alunos cumprindo suas ativi-

dades acadêmicas, pacientes sendo atendidos e eu desempenhando minhas

atividades rotineiras como preceptora na Clínica Escola de Fisioterapia.

No entanto, o estado de calamidade provocado pela pandemia da COVID-

-19 mudou essa realidade, e como medida de segurança e saúde pública, foi

necessário interromper os atendimentos presenciais na Clínica Escola.

Assim, ainda em março de 2020, eu e todos os colegas servidores da UFRN

começamos um período de “teletrabalho”.

O período de trabalho remoto me pareceu bem desafiador. Confesso que

enquanto eu via vários colegas desempenhando suas atividades, colocando

suas habilidades criativas no mundo digital, eu me perguntava como eu,

fisioterapeuta, poderia desempenhar o meu papel de forma remota. Nor-

malmente, a rotina da Clínica Escola de Fisioterapia envolve muitos aten-

dimentos de pacientes que precisam de assistência e se deslocam de muni-

cípios de toda a região do Trairi para serem atendidos na Clínica Escola.

Na minha cabeça, eu só pensava em como eu, da minha casa, poderia che-

gar a esses pacientes e proporcioná-los o mínimo de atenção à sua saúde.

Tentamos proporcionar orientações em saúde por meio de podcasts divul-

gados nas rádios locais, divulgação de mídias em redes sociais com con-

teúdo voltado para educação em saúde, mas não me pareciam medidas

que o paciente pudesse me encontrar ou que eu pudesse encontrar os paci-

entes da Clínica.

 

por Thaiana Barbosa Ferreira Pacheco
Fisioterapeuta - FACISA-UFRN

Mestra e Doutora em Fisioterapia pela UFRN

O trabalho na telerreabilitação
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Até que em 23 de março de 2020, quando o Conselho Federal de Fisiotera-

pia e Terapia Ocupacional (COFFITO) regulamentou o teleatendimento

para Fisioterapeutas, tudo mudou para mim. 

Com a regulamentação, nós, fisioterapeutas, estávamos aptos a realizar

consultas, acompanhamento e consultorias de maneira remota, ou seja, fi-

sioterapeuta e paciente poderiam se comunicar através de algum tipo de

tecnologia de comunicação digital.

Aos poucos fui inserindo a telefisioterapia nas minhas atividades de “tra-

balho remoto”, e fui entendendo o papel desta modalidade no contexto em

que estávamos e estamos vivenciando. A telefisioterapia apresentou-se pa-

ra mim como uma forma de manter os pacientes em acompanhamento em

um momento em que o mundo preconizava o isolamento social.

Ouvir dos pacientes que eles se sentiam cuidados e acolhidos com os telea-

tendimentos era algo que me motivava a desempenhar minhas atividades

remotas e a me dedicar a estudar sobre esta modalidade tão nova para a

prática fisioterapêutica no Brasil.

Diante da repercussão positiva que eu observava com as ações de telefisio-

terapia, percebi que era necessário compartilhar essa experiência com

outras pesssoas que tivessem interesse na temática. Juntamente com de-

mais servidores da FACISA, coordenamos o Projeto de Extensão TeleFisio

e organizamos o I Simpósio sobre telerreabilitação. Além disso, desenvolvi

um curso de capacitação em telefisioterapia. 

Hoje, percebo que a telefisioterapia é uma nova oportunidade de interagir

com o paciente, de encurtar distâncias, de poupar recursos e de termos um

gerenciamento inteligente da nossa rotina profissional. Percebi que não po-

demos simplesmente esperar a necessidade de o distanciamento passar

para que tudo volte ao normal. É claro que não vejo a hora de poder estar

fisicamente próximo dos meus pacientes, mas enquanto isso ainda não for

seguro, precisamos nos adaptar às adversidades e às novidades e torná-las

aliadas à nossa vida profissional.
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Imagino que a adaptação ao teletrabalho não foi uma tarefa fácil para ne-

nhum profissional. A experiência de implementar a telefisioterapia no tra-

balho remoto foi um divisor de águas para me sentir motivada profis-

sionalmente, para reduzir a minha ansiedade de tentar me “encaixar” nesse

modelo de trabalho e para entender que o papel do fisioterapeuta na saúde

do paciente pode estar além das suas mãos.
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Como as nuances de acasos em meio às histórias,
De prelúdios simples, que mais parecem efêmeros,
Mas que não, perduram e perpassam os instantes,
Fustigam, prorrogam e compõem um novo mundo.
És o teletrabalho que ressignifica os espaços,
Seria mesmo esse tangível?
Cadenciam e corroboram com o que planejas?
Feito olhar cuidadoso por uma fresta de porta virtual,
Que percorre o mundo e ainda que está ali, aliás, aqui e lá.
Há sim, incontáveis inconstâncias que sufocam o padrão,
Confundindo alguns, provocando outros,
Se perdem na pseudo certeza quem desconfia,
Alguém que corrompe os sentidos comuns,
Dar outro nome, aceita, compete, sem dar cabo a nenhum.
Trabalhas de casa, de longe ou de perto,
Aproxima, encontra e desencontra também,
Revive e acende os próprios limites,
Muito além do que mostram ou dizem quem é,
Quem é quem? É ele? É ela?
Embora distantes, trabalhas consigo,
E nesse paradoxo universal és sim o que és:
Teletrabalho, muito mais que um simples manejo de telas.

Poetizando o Trabalho

Teletrabalho: quem é quem nesse novo mundo?

por César Medeiros
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