Compilação Materiais
Informativos - Desafio
Saúde Mental
Absenteísmo-doença no serviço público brasileiro: uma revisão integrativa da
literatura
O que é: Artigo de revisão
De onde: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Autor (es): Daniela Bulcão Santi, Ana Rita Barbieri, Maria de Fátima Meinberg
Cheade
Sobre o que é: Analisa estudos nacionais sobre o absenteísmo-doença no serviço
público e as estratégias propostas para prevenção contra doenças e reabilitação do
servidor público. Identifica transtornos mentais e comportamentais como um dos
predominantes.
https://cdn.publisher.gn1.link/rbmt.org.br/pdf/v16n1a11.pdf
Absenteísmo-doença no serviço público municipal de Goiânia
O que é: Artigo científico.
De onde: Universidade Federal de Goiás
Autor(es): Ana Lúcia de Melo Leão, Anadergh Barbosa-Branco, Elias Rassi Neto,
Cristina Aparecida Neves Ribeiro, Marília Dalva TurchiI
Sobre o que é: Analisa o perfil e os indicadores de absenteísmo-doença entre
servidores municipais de Goiânia. Identifica transtornos mentais e comportamentais
como um dos principais fatores de afastamento de servidores.
https://www.scielo.br/pdf/rbepid/v18n1/1415-790X-rbepid-18-01-00262.pdf
Absenteísmo-doença segundo autorrelato de servidores públicos municipais
em Belo Horizonte
O que é: Artigo científico
De onde: Prefeitura de Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais
Autor(es): Celeste de Souza Rodrigues, Rosiene Maria de Freitas, Ada Ávila
Assunção, Iara Barreto Bassi, Adriane Mesquita de Medeiros
Sobre o que é: analisa o perfil de um conjunto de servidores públicos municipais que
relataram, por ocasião de um inquérito, absenteísmo-doença em um período de 12
meses.
https://www.scielo.br/pdf/rbepop/v30s0/09.pdf

Afastamentos por transtornos mentais entre servidores públicos federais no
Tocantins
O que é: Artigo científico publicado na RBSO.
De onde: Universidade Federal do Tocantins
Autor (es): Luanne Alves Oliveira, Leonardo Rodrigo Baldaçara, Maria Zoreide Brito
Maia.
Sobre o que é: analisa as características epidemiológicas de afastamentos do
trabalho por Transtornos Mentais e de Comportamento (TMC) entre servidores
públicos federais do Poder Executivo, no Tocantins, e investigar se variáveis
pré-selecionadas influenciaram nos afastamentos.
https://www.scielo.br/pdf/rbso/v40n132/0303-7657-rbso-40-132-156.pdf
Incidência de transtornos mentais em servidores públicos: implicações na
qualidade de vida do trabalhador
O que é: Publicação em periódico
De onde: Universidade Federal de Alagoas, Centro Universitário Tiradentes.
Publicado na RBQV.
Autor(es): Jessyca Brennand de Paula, Simony Farias Azevedo, Andressa Pereira
Lopes, André Fernando de Oliveira Fermoseli
Sobre o que é: identifica a incidência de afastamentos por transtornos mentais e do
comportamento relacionados ao trabalho, ocorridos de janeiro de 2013 a dezembro
de 2014, de servidores de um órgão do poder executivo do Estado de Alagoas.
Identifica transtornos mentais e comportamentais como o de maior prevalência entre
os fatores de afastamento de servidores.
https://drive.google.com/file/d/1TR4dfMMIQ0nB9YPylzC65OTNBdFijv-_/view?usp=s
haring
Model can more naturally detect depression in conversations
O que é: Matéria e Artigo científico.
De onde: MIT
Autor (es): Tuka Alhanai, Mohammad Ghassemi,James Glass
O que é: Linha de pesquisa do MIT direcionada no uso de Machine Learning para
detecção de distúrbios relacionados à saúde mental (como depressão) através da
fala.
Matéria:
https://news.mit.edu/2018/neural-network-model-detect-depression-conversations-08
30
Artigo: http://groups.csail.mit.edu/sls/publications/2018/Alhanai_Interspeech-2018.pdf
Pontos de Verificação Ergonómica - Recorte - Saúde mental
Compilação de alguns pontos observáveis na dinâmica do trabalho que são
conhecidos por resultarem em algum agravo à saúde mental do trabalhador, como
perturbações por estresse. Elaborado com base na publicação “Pontos de
Verificação Ergonônica, segunda edição. Soluções práticas e de fácil aplicação para
melhorar a segurança, a saúde e as condições de trabalho. Fundacentro, 2018.
https://drive.google.com/file/d/1vRRyMqhYyGyJlbBv8eGeQT0kgl4tBo49/view?usp=s
haring

Tendência temporal de afastamento do trabalho em servidores públicos
(1995-2005)
O que é: Artigo científico.
De onde: Universidade Federal de Santa Catarina.
Autor(es): Jane Bittencourt Cunha, Vera Lúcia G. Blank, Antonio Fernando Boing.
Sobre o que é: Analisa a tendência temporal das taxas de afastamento do trabalho
por problemas de saúde de servidores públicos estaduais, das Secretarias de
Estado da Saúde e da Administração do Estado de Santa Catarina, no período de
1995 a 2005. Identifica transtornos mentais e comportamentais como um dos
principais fatores de afastamento de servidores.
https://www.scielo.br/pdf/rbepid/v12n2/12.pdf
Transtornos mentais como causa de absenteísmo entre servidores públicos
em São Paulo
O que é: Artigo científico.
De onde: Centro de Promoção e Proteção à Saúde – Prevenir do Hospital do
Servidor Público Estadual/Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
(HSPE/IAMSPE).
Autor(es): Camila Rodrigues Bressane Cruz, Mirian Matsura Shirassu, Priscila Lucia
Queiroz Barbosa, Amália Maria Rodrigues de Santana.
Sobre o que é: demonstra os indicadores de absenteísmo por transtornos mentais
entre os servidores públicos do estado de São Paulo, no período de 2003 a 2006.
https://www.scielo.br/pdf/rpc/v38n6/10.pdf
Transtornos mentais e comportamentais: perfil dos afastamentos de
servidores públicos estaduais em Alagoas, 2009
O que é: Artigo científico.
De onde: Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, Secretaria Municipal de Saúde
de São Miguel dos Milagres, Universidade Federal de Alagoas,Universidade
Estadual de Ciências Médicas de Alagoas
Autor(es): Eli Borges de Freitas Silva, Layana Alves de Oliveira Tomé, Teresinha de
Jesus Gomes da Costa, Maria da Conceição Carneiro Pessoa de Santana.
Sobre o que é: descreve o perfil dos afastamentos por transtornos mentais e
comportamentais em servidores públicos do estado de Alagoas, Brasil, em 2009.
Tem, em suas conclusões, que transtornos mentais são causa importante de
afastamento dos servidores públicos no Estado.
http://scielo.iec.gov.br/pdf/ess/v21n3/v21n3a16.pdf

