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TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: BIOSSEGURANÇA ENTRE OS TRABALHADORES (INVISÍVEIS) DA LIMPEZA EM 
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RESUMO 
Introdução: Diante ao atual cenário de pandemia, há uma crescente discussão sobre a biossegurança dos 
profissionais que atuam no combate ao COVID-19, doença causada por uma nova cepa viral da família coronaviridae 
(SARS-COV2), responsável por um acometimento ao sistema respiratório. Entretanto, é válido ressaltar que existe 
uma classe de trabalhadores que atuam na manutenção das unidades de saúde e não têm visibilidade: os 
profissionais da limpeza.  Objetivo: analisar as condições de biossegurança dos trabalhadores na perspectiva de 
verificar a atual na perspectiva e posteriormente promover a saúde de promover e prevenir a doença, oriunda da 
exposição aos riscos do ambiente laboral. Metodologia: Estudo transversal, quantitativo, realizado por meio de 
aplicação de um questionário em entrevistas individuais com os trabalhadores da limpeza terceirizados das unidades 
de saúde da família. Resultados: Possíveis resultados esperados, fundamentalmente dentre os objetivos torna-se 
relevante verificar a disponibilidade de EPIs necessários para a execução da atividade laboral. Desse modo, uma vez 
que esses profissionais estão constantemente, dentro da atenção primária, expostos a riscos biológicos e 
ergonômicos. Conclusão: com a pesquisa espera-se verificar a atual realidade dos trabalhadores da limpeza 
terceirizados, e capacita-los por meio da educação continuada em relação a utilização e importância do uso dos 
equipamentos de proteção individual. 

PALAVRAS-CHAVE: COVID19, Saúde dos Trabalhadores, Atenção Primária, Trabalhadores da Limpeza 

OBJETIVO GERAL:  
Caracterizar os trabalhadores da limpeza quanto ao perfil sociodemográfico, trabalho e aspectos relacionados à 
biossegurança em tempo de pandemia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Caracterizar os trabalhadores da limpeza quanto ao perfil sociodemográfico. 
Caracterizar os trabalhadores da limpeza quanto trabalho desenvolvido. 
Caracterizar os trabalhadores da limpeza quanto aos aspectos relacionados à biossegurança (nesse  aqui 
que está incluso os EPI). 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: O deficit dos EPIs, que faz parte da Biossegurança do Trabalhador pode ser fator de 
risco para a transmissão da COVID-19. 
 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: Trabalhadores da limpeza terceirizados das unidades de saúde da 
família 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS /PAÍS: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  

REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS) 

http://lattes.cnpq.br/2161928900396662
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