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RESUMO
Introdução: A atividade do Policial Militar é desgastante, pois vivencia o perigo
em sua atividade laboral. Suas condições de trabalho podem ocasionar danos
físicos e psicológicos, que podem contribuir para o envelhecimento funcional e
favorecer o absenteísmo nesse segmento profissional. Objetivo: O presente
estudo teve como finalidade identificar os principais motivos do absenteísmo na
atividade do Policial Militar e compreender suas condições de trabalho,
observando suas relações com o envelhecimento. Metodologia: Trata-se de um
estudo quantiqualitativo, retrospectivo e transversal. Teve como sujeitos de
pesquisa os policiais militares do 9º Batalhão da Polícia Militar do Interior (9º
BPM/I), do 10º Grupamento de Incêndio (10º GI), da Polícia Ambiental (PAmb) e
do Policiamento Rodoviário (PRv), os quais trabalham na região de Marília e são
atendidos na Unidade Integrada de Saúde (UIS) do 9º BPM/I. Os dados foram
coletados a partir dos prontuários dos policiais militares, selecionados
aleatoriamente, relativos ao ano de 2012. Também foi aplicada uma entrevista
semiestruturada com a finalidade de conhecer a percepção dos policiais sobre
suas condições de trabalho, relacionando-as com o envelhecimento funcional.
Resultados e Discussão: Após avaliação de 285 prontuários, verificou-se o
predomínio de absenteísmo por traumas e por problemas ortopédicos, como
descrito a seguir: traumatismo em serviço ou no quartel, exceto os causados por
educação física, corresponde a 12,5%; traumatismo durante serviço em
educação física, a 7,1%; traumatismo em folga, 8,9%; problemas ortopédicos
(dores), sem relação precisa com traumas prévios, 16,1%. Esses fatores,
englobados, correspondem a 44,6%. Constatou-se, também, nas entrevistas, a
predominância de queixas relacionadas ao estresse da profissão como fator
preponderante para o envelhecimento funcional. Conclusão: A realização desta
pesquisa possibilitou verificar o absenteísmo e as condições de trabalho dos
policiais militares atendidos na Unidade Integrada de Saúde. Conhecer essas
vertentes é relevante para propor ações de saúde para esse segmento
profissional. A pesquisa bibliográfica também demonstrou carência de estudos
relacionados a essa área.
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