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RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo traçar o perfil de afastamento para tratamento
de saúde dos trabalhadores dos Centros de Saúde da Comunidade de Palmas – Tocantins, no
ano de 2015. O universo do estudo constituiu-se dos 1.358 servidores públicos lotados nos 31
Centros supramencionados. Trata-se de estudo documental, descritivo e quantitativo. Para
isso, utilizou-se como instrumento de coleta de dados: Dados secundários das licenças
médicas, obtidos na Junta Médica Oficial do Município e quantitativo de trabalhadores por
Centro, fornecido pela Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde.
Foram identificadas no total, 397 licenças médicas dos trabalhadores para tratamento da
própria saúde. Verificou-se que cinco Centros apresentaram maior número de licença, porém
todos eles tiveram ocorrências. Os grupos de atividades que mais apresentaram licenças
médicas foram as de caráter operacional (n=279; 70,2%), alertando assim, para os riscos do
adoecimento nessas categorias de trabalho. Os transtornos mentais e comportamentais (n=28;
50%) se sobressaíram referentes às doenças e agravos que podem estar relacionadas ao
trabalho. Verificou-se também que o maior quantitativo das licenças médicas concedidas
foram iguais ou superiores a 60 dias (n=135, 34%). Dessa forma, esse trabalho trás o alerta
sobre a necessidade de intervenção nessa realidade, através da elaboração de políticas que
visem à promoção de saúde dos trabalhadores da saúde.
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