
TECNO-
ESTRESSE

É fato que a tecnologia  
facilita a vida das pessoas. 

Ao mesmo tempo, quem  
a utiliza em excesso  

pode ver sua saúde física  
e psicológica ser afetada  

por uma série de ameaças – 
entre elas o tecnoestresse.



B

Estado psicológico 
negativo relacionado 
com o uso da tecnologia

o que é?  

Depressão, ansiedade, 
dificuldade de concentração, 
agressividade, dores no 
corpo e sensação de fadiga

efeitos:



BO primeiro alerta envolvendo o tecnoestresse  
foi feito ainda na década de 80, pelo psicólogo 
americano Larry Rosen. Por mais de 20 anos,  
Rosen estudou o comportamento de pessoas  
em diversos países até concluir que

PRATICAMENTE TODA  
A POPULAÇÃO DO PLANETA – 
INDEPENDENTE DA IDADE – ESTÁ 
SUJEITA E ESSE TIPO DE ESTRESSE.



QUANDO SE DÁ O TECNOESTRESSE? 
Na maior parte dos casos, ele surge quando  
a pessoa não consegue usufruir da tecnologia 
de maneira equilibrada, ou não sabe como 
lidar com ela.
Há ainda os que não compreendem como  
a tecnologia funciona, ou se irritam quando  
há algum tipo de falha técnica – como  
quando um aparelho para de funcionar.



Como reforçamos no início,  
a tecnologia já é algo presente  
na vida das pessoas.  
Não há como inutiliza-la.  
No entanto, quando há um 
diagnóstico de tecnoestresse,  
a recomendação é desacelerar.

como evitar?  



Experimente ficar sem o celular durante algumas atividades  
do dia a dia, como almoçar ou ir ao banheiro, por exemplo;

Também vale dormir sem o celular por perto,  
ou fazer pequenos passeios sem o aparelho;

Ainda sobre o celular: utilize mais vezes o modo avião e, sempre que entrar 
em uma reunião ou iniciar uma conversa com alguém, faça uso deste item;

Nem tudo deve ser tratado por e-mail: às vezes é melhor  
conversar com o seu destinatário pessoalmente, se possível;

Reserve um tempo no seu dia para praticar atividades  
totalmente alheias à tecnologia, como ler um livro ou caminhar.

DICAS






