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Condições de trabalho do pessoal de 
um serviço terceirizado de limpeza 
hospitalar no ano de 2007 
Estudo de caráter quantitativo, descritivo e exploratório que teve como objetivo conhecer as condições de trabalho e o 
perfil dos trabalhadores de serviço terceirizado de limpeza hospitalar. O local de estudo foi um hospital público estadual 
no município de Porto Velho – RO que recebe pacientes portadores de doenças tropicais e infecto-contagiosas. 16 pro-
fissionais foram pesquisados por meio de questionário com questões fechadas e abertas. A análise dos dados demons-
trou predominância do sexo feminino, faixa etária de 30 a 49 anos, reduzido nível de escolaridade, e baixa remuneração. 
Os trabalhadores mostraram-se preparados apenas parcialmente para desenvolver suas atividades, com compreensão 
superficial dos riscos a que estão expostos no local de trabalho e não fazem uso de equipamentos de proteção de ma-
neira apropriada. Os acidentes de percurso foram as modalidades mais frequentes no período de estudo. Houve subno-
tificação dos acidentes de trabalho e atendimento parcial pela empresa nessas situações. 
Descritores: Limpeza hospitalar, Perfil dos trabalhadores, Condições de trabalho.

Quantitative study, of descriptive-exploratory type, which aims to know the work conditions and the profile of the workers 
of a contractor of hospital sanitation service. The place of the study was a public state hospital in the municipal district of 
Porto Velho - RO, Brazil, that receives patients bearers of tropical and infect-contagious diseases. 16 professionals were 
researched through questionnaire with closed and open questions. The analysis of the data demonstrated female predo-
minance, age group from 30 to 49 years old, presenting reduced education level, and low remuneration. The workers are 
partially prepared to develop their activities, they superficially understand the risks they are exposed to in their workplace 
and they don’t use protection equipments appropriately. Work related accidents were more frequently observed. There was 
under-notification of the work related accidents and partial care service by the company in those situations.  
Descriptors: Hospital sanitation, Workers’ profile, Work conditions.

Estudio de carácter cuantitativo y del tipo descriptivo y exploratorio que tuvo como objetivo conocer las condiciones del 
trabajo y el perfil de los trabajadores del servicio terceirizado de la limpieza hospitalar. El lugar del estudio fue un hospi-
tal público estadual de enfermedades tropicalles e infecto-contagiosas en el municipio del Porto Velho – Rondonia, Bra-
sil. Fueron investigados dieciséis profesionales a través del encuestas com preguntas abiertas y cerradas. El análisis de 
los datos mostró predomínio del sexo femenino, grupo de edades de 30 al 49 años, con reducido nível del escolaridad 
y baja remuneración. Los trabajadores no son capacitados adecuadamente para desarrollar sus actividades; conocen 
superficialmente los riesgos laborales a que estan expuestos y no usan del forma adecuada los medios de protección. 
Los accidentes durante el traslado al trabajo fueron los mas frecuentes. Hubo subregistro de los accidentes de trabajo y 
atención parcial por parte de la empresa contratadora.   
Descriptores: Limpieza hospitalar, Perfil de los trabajadores, Condiciones de trabajo.
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INTRODUÇÃO

O pessoal responsável por limpeza e higiene de ambientes 
públicos e privados, normalmente, sofrem todas as 

consequências advindas das condições precárias de trabalho, 
do mecanismo da terceirização com vínculo trabalhista 
fragilizado, pouca valorização do profissional, alta rotatividade 
dos empregados, entre outros aspectos. Aqueles que atuam 
em ambiente hospitalar, ainda passam pelo agravante de 
estarem expostos a contraírem vários tipos de doenças1. 

Em virtude da função realizada pelos trabalhadores dos 
serviços de limpeza ser de extrema importância no ambiente 
hospitalar, há a necessidade de estudos dirigidos a esse 
público, que possam interferir com eficácia na formulação de 
programas voltados para a melhoria das condições de trabalho, 
prevenção e controle de riscos nos serviços de saúde. 

A prestação de serviços no hospital é uma atividade 
complexa, por uma série de fatores internos e ambientais. 
É um ambiente com características típicas, especiais, onde 
os fatores de riscos mais comuns são os agentes biológicos, 
físicos e químicos, causadores de inúmeros acidentes e 
doenças do trabalho. A limpeza ou desinfecção hospitalar 
causa impacto significativo no processo, pois proporciona 
condições adequadas para receber os usuários dos hospitais 
- clientes, profissionais de saúde, técnicos, entre outros2. 

Os profissionais que atuam em limpeza de unidades 
hospitalares, geralmente, são contratados por empresas que 
prestam serviços terceirizados. A terceirização consiste na 
contratação por uma determinada empresa, dos serviços 
de outra, para o desempenho de atividades, por exemplo 
nutrição, manutenção, publicidade, laboratório e limpeza. A 
utilização extensiva da terceirização/subcontratação conduz a 
um agravamento das condições de trabalho e a aumento do 
grau de informalidade do mercado3.

É importante que os empregadores se tornem conscientes 
e responsáveis pela saúde ocupacional, no sentido de 
humanizar o serviço, promover saúde e qualidade no 
ambiente de trabalho, fornecer informações, inclusive 
em relação à legislação trabalhista, oferecer capacitações 
dirigidas aos trabalhadores com o objetivo de diminuir 
riscos de acidentes e afastamento das atividades. A empresa 
deve ser comprometida com tal meta, tendo isso como 
responsabilidade social.

Sendo assim, esse estudo se propôs a conhecer as con di  ções 
de trabalho do pessoal que atua em um serviço terceirizado de 
limpeza de um hospital público no município de Porto Velho, 
no ano de 2007. A relevância de tal investigação advém do 
fato de que os trabalhadores dessa área estão frequentemente 
expostos aos mais variados riscos à saúde, principalmente 
aos riscos biológicos e químicos, devido ao contato contínuo 
com dejetos, secreções de pacientes infectados, e exposição a 
substâncias químicas durante os procedimentos de higiene no 
ambiente de trabalho. 

OBJETIVOS
Traçar o perfil dos trabalhadores terceirizados que atuam 
no serviço de limpeza de um hospital público de doenças 
tropicais e transmissíveis, e descrever as condições de 
trabalho oferecidas pela empresa a esses trabalhadores em 
seu ambiente laboral. 

METODOLOGIA
Estudo de caráter quantitativo, do tipo descritivo exploratório, 
realizado em um serviço de doenças infectocontagiosas, de 
atenção terciária, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, 
localizado no município de Porto Velho – RO. 

A população de estudo compreendeu 16 trabalhadores 
do serviço de limpeza, contratados por uma empresa 
terceirizada, prestadora de serviços ao Governo do Estado há, 
aproximadamente, nove anos. 

A coleta de dados ocorreu no período de 07 a 14 de novembro 
de 2007, após autorização da instituição, e aprovação do Comitê 
de Ética em Pesquisa do Núcleo de Saúde da Universidade Federal 
de Rondônia.

 De acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional 
de Saúde, os trabalhadores foram esclarecidos sobre a pesquisa 
e seus objetivos, e aqueles que aceitaram participar do estudo, 
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 
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Tabela 1. Perfil dos trabalhadores do serviço de limpeza de 
empresa terceirizada atuante no CEMETRON,  2007.

Variáveis
Sexo
Feminino

Masculino

Idade
20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

Estado civil
Solteiro

Casado ou união estável

Divorciado

Viúvo

Nível de escolaridade
1º grau incompleto

1º grau completo

2º grau completo

3º grau incompleto

Remuneração média
R$ 471,00

Jornada de trabalho semanal 
12hx36h

Tempo de trabalho na empresa
Mais de 04 anos 

Um a quatro anos

Menos de um ano

Direitos trabalhistas
Carteira assinada

Vale-transporte  

Salário-família  

N

12

04

02

07

07

08

06

01

01

06

05

04

01

16

16

07

05

04

16

00

03

(%)

75,00

25,00

12,50

43,75

43,75

50,00

37,50

06,25

06,25

37,50

31,25

25,00

06,25

100,00

100,00

43,75

31,25

25,00

100,00

  00,00

  18,75

comprovam as desigualdades de que são vítimas as mulheres1. 
Os participantes do estudo se enquadraram em idades entre 

20 e 49 anos. Destes, dois encontravam-se na faixa etária de 20 a 
29 anos (12,50%), sete entre 30 e 39 anos (43,75%), e sete entre 
40 e 49 anos (43,75%). 

Chillida e Cocco1 também observaram em seus estudos que a 
maioria dos trabalhadores pesquisados encontrava-se entre 30 e 
49 anos. Em estudo entre 787 profissionais de limpeza hospitalar 
88% eram mulheres e 85% tinham mais de 31 anos de idade4.

No que diz respeito ao estado civil, oito (50%) informaram ser 
solteiros; seis (37,50%) casados ou vivendo em união estável; um 
(6,25%) divorciado; e outro (6,25%) viúvo.

Em relação ao grau de escolaridade, seis trabalhadores 
(37,50%) cursaram o 1º grau incompleto; cinco (31,25%) 
o 1º grau completo; quatro (25%) concluíram o 2º grau; e 
um trabalhador (6,25%) iniciou o 3º grau e não concluiu. O 
estudo em questão apresentou semelhança quando comparado 
com o trabalho de Rodrigues5 que também observou um nível 
relativamente baixo de escolarização entre trabalhadores do 
serviço de higiene e limpeza.  

Todos os profissionais informaram receber, em média, 
um pouco mais de um salário mínimo mensal (471,00 reais) 
por uma jornada de trabalho diária de 12 horas intercaladas 
por 36 horas de descanso. No curto tempo que lhes 
sobra, ainda fazem atividades extras fora do hospital para 
complementação da renda. 

Quando perguntados sobre o tempo de serviço na empresa, 
sete deles (43,75%) informaram estar há mais de quatro anos, 
isso demonstra de certa forma, baixo índice de rotatividade no 
serviço; cinco (31,25%) trabalhadores estão de um a quatro 
anos no emprego e quatro deles (25%) têm menos de um ano 
de contratação. 

No tocante aos direitos trabalhistas, todos (100%) afirmaram 
possuir carteira assinada. Um fato que chamou atenção foi que 
nenhum recebe vale-transporte. 

Ressalte-se que um requisito para a contratação na empresa, 
é a proximidade entre a residência e o local de trabalho. Tal 
requisito não deixa de ser um subterfúgio para descumprir com as 
obrigações trabalhistas, sem contar que também é uma forma de 
limitar o acesso ao trabalho.

Quanto ao adicional de insalubridade, apenas três 
(18,75%) responderam recebê-lo, fato preocupante, uma vez 
que todos desempenham as mesmas funções e em local de 
alto risco químico, biológico e ergonômico, cabendo o grau 
máximo de insalubridade. 

Sobre o salário-família, três (18,75%) informaram recebê-lo, 
percebendo em sua remuneração o valor de 20 reais por filho 
menor de 14 anos de idade, valor um pouco menor do que o 
estabelecido pela lei na ocasião.

Quando indagados sobre benefícios acrescidos ao salário, 
dez trabalhadores (as) (62,50%) disseram receber cesta básica, 
porém, se houver falta ao serviço, mesmo que justificada, 
alguns itens da cesta são retirados proporcionalmente ao 
número de dias faltados.

Caracterização das condições de trabalho
A tabela 2 demonstra que de acordo com a resposta de nove 
participantes do estudo (56,25%), a empresa não oferece cursos 
periódicos de capacitação (educação continuada ou permanente). 

Foi utilizado um questionário com questões fechadas e abertas 
como instrumento de coleta de dados, os quais foram apurados 
e processados em planilha Excel versão 2003, apresentados em 
valores absolutos e percentuais na forma de tabelas e comparados 
com a literatura. 

RESULTADOS
Caracterização dos trabalhadores
Como observado na tabela 1, o estudo constatou predomínio do 
sexo feminino (75%). Existe entre os trabalhadores pesquisados, 
uma forma de divisão do trabalho por sexo, em que os homens 
são responsáveis pela limpeza do ambiente externo do hospital, 
como varrer e cortar grama, e as mulheres limpam enfermarias 
e corredores do hospital. Elas são solicitadas sempre que há 
intercorrências, como desinfecção de leitos e limpeza eventual.

A atividade do homem apesar de ser, aparentemente, mais 
pesada, não é constante e frequentemente solicitada. Isto nos faz 
pensar na divisão sexual do trabalho inerente às mais diversas 
formações econômicas. A divisão observada no processo de 
trabalho está intrinsecamente ligada às desigualdades nas relações 
de gênero. Vários estudos no Brasil, assim como no exterior, 
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Tal resultado faz pensar que os trabalhadores estão sendo, apenas, 
parcialmente preparados para a prevenção dos acidentes no 
trabalho e, provavelmente, têm conhecimento inadequado ou 
limitado dos riscos a que estão expostos.

Nem todos receberam treinamento pré-admissional para a 
utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s); seis 
(37,50%) responderam que não tiveram este tipo de orientação 
antes de assumir suas atividades. Isso causa preocupação, pois se 
trata de um hospital que atende pacientes com diversas doenças 
extremamente contagiosas e infectantes. 

Quando perguntados sobre a existência e o uso de EPI´s 
no ambiente de trabalho, todos os participantes disseram que 
os recebiam para a utilização durante a atividade laboral; 
porém no que diz respeito à quantidade, seis deles (37,50%) 
responderam que os equipamentos de proteção eram fornecidos 
apenas parcialmente. Por outro lado, de acordo com a 
observação feita no local, os EPI´s, muitas vezes, estavam à 
disposição do funcionário que não os colocava em uso. Um 
trabalhador comentou que a empresa os adverte, caso não usem 
os equipamentos de proteção.

Acredita-se que a falta de capacitação periódica comprometa 
a real sensibilização para a importância da utilização dos EPI´s na 
prevenção de acidentes e transmissão de doenças. A educação/
treinamento devem ser exigências do processo de trabalho6.

No que diz respeito à disponibilidade de EPI´s, todos os 
pesquisados (100%) mencionaram que possuem no local de 
trabalho luvas, botas e máscara. Quatro (25%) informaram que 
além desses equipamentos, contam com óculos, gorro e outros 
acessórios, como boné, camisa de mangas compridas, avental de 
raspa e protetor auricular. Onze (68,75%) não fizeram menção 
aos óculos de proteção, talvez pelo motivo desse equipamento 
ser utilizado apenas pelo trabalhador que corta a grama. No 
entanto, o ideal seria que fosse utilizado por todos e, também, em 
outras funções. Enfim, o que se pode observar é que os EPI´s são 
disponíveis pela empresa no local de estudo. 

Sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC´s), um 
trabalhador (6,25%) informou que há banheiro com chuveiro, não 
disse se havia um para cada sexo. Não há no local, o dispensador 
de sabão líquido. Cinco trabalhadores (31,25%) relataram que 
dispõem de papel toalha, e dez (62,50%) não conheciam nenhum 
tipo de EPC no seu local de trabalho. Os EPC´s existentes, não 
são de uso exclusivo do pessoal do serviço de limpeza. São 
compartilhados com os demais trabalhadores do hospital. 

No que diz respeito a orientações prévias sobre os riscos que 
existem no ambiente de trabalho, nove (56,25%) disseram ter 
recebido esclarecimentos sobre todos os riscos, e sete (43,75%) 
não receberam qualquer orientação sobre o assunto. Este fato 
é bastante preocupante, pois se percebeu que os trabalhadores 
têm pouca noção das formas de transmissão das patologias 
comuns no hospital, e como se prevenir de cada uma. Alguns 
sabem através de informações recebidas, eventualmente, ali 
mesmo durante a atividade, pelo pessoal da enfermagem, 
repassadas superficialmente.

De acordo com Marziale7, a não percepção de risco e a falta 
de educação continuada, são fatores associados à ocorrência de 
acidentes de trabalho com os profissionais da área de saúde. 

A esse respeito, todos os pesquisados (100%) informaram 
que conheciam os riscos aos quais estavam expostos. Dois 
(12,50%) disseram saber que podem furar-se com agulhas; 
sete (43,75%,) relataram conhecer o perigo de contágio das 
doenças; um (6,25%,) disse saber do risco biológico com 
sangue e secreção; e seis (37,50%) responderam simplesmente 
sim, que conhecem todos os riscos. 

Estudo de Oliveira e Murofuse8 mostrou que os trabalhadores 
de saúde conhecem os riscos à sua saúde de uma forma genérica. 
O conhecimento demonstrado é fruto da prática cotidiana e não 
oriundo da existência de um serviço de saúde ocupacional na 
instituição, como prevê as normas regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho e Emprego, a exemplo das NR 7 e NR 99.  

Monteiro et al3, perceberam que apesar de no hospital onde 
desenvolveram uma pesquisa existir o serviço de educação 
continuada, os trabalhadores não tinham informação sobre 
Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho - DORT 
e Lesões por Esforços Repetitivos - LER, as quais podem estar 
relacionadas às características do posto, dos instrumentos e do 
ambiente de trabalho. Também não eram abordados assuntos 
como posturas corporais corretas durante atividades laborais e 
transferência de equipamentos de forma adequada.

Outro aspecto que se buscou analisar foi a frequência de 
acidentes, que deve ser razão de muita atenção, devido aos 
grandes riscos oferecidos no local de estudo. Nesse sentido, 
quatro participantes da pesquisa (25%) responderam ter se 
acidentado. Dentre esses, dois (50%) foram acidentes de 
percurso, sendo que um (25%) sofreu lesão no punho esquerdo 
e o outro (25%) não informou o tipo de acidente sofrido. Outros 
dois funcionários estavam afastados em função de acidente de 

 
Tabela 2. Condições de trabalho do pessoal do serviço de limpeza de empresa terceirizada CEMETRON, 2007.

Variáveis

Capacitação periódica para os trabalhadores 

Treinamento para uso de EPI´s 

EPI´s em quantidade suficiente para a prevenção de  acidentes

Orientações sobre doenças que podem ser transmitidas em 

seu ambiente de trabalho

Assistência ao acidentado

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

Exames periódicos de saúde

Oferta de vacinação pela empresa

Sim Não Parcialmente
%

43,75

62,50

62,50

56,30

50,00

100,00

68,70

75,00

N
7

10

10

9

2

6

11

12

N
9

6

-

7

2

-

5

4

%
56,25

37,50

-

43,70

50,00

-

31,30

25,00

N
-

-

6

-

-

-

-

-

%
-

-

37,50

-

-

-

-

-
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não ter recebido nenhuma vacina, o que é preocupante, pois 
já são contratados há tempo suficiente para regularizar a 
situação vacinal. 

É possível que a justificativa para alguns não terem recebido 
vacinas, seja por ter esquema vacinal completo, o que não 
se pode precisar no escopo deste estudo, em função de não 
ter sido investigado os cartões de vacina dos trabalhadores. 
Do que foi percebido, os trabalhadores não mostraram 
descontentamento com atenção médica oferecida, embora um 
deles tenha relatado que a visita do médico no ambiente de 
trabalho ocorre esporadicamente.

CONCLUSÃO
Os resultados encontrados neste trabalho permitem concluir  que 
o serviço de limpeza deste estudo tem perfil predominantemente 
feminino, na área de limpeza e conservação serem tipicamente 
associadas a trabalhos domésticos, vinculados ao gênero 
feminino; a grande maioria dos pesquisados tem idade entre 
30 e 49 anos; 50% dos trabalhadores são solteiros; o ensino 
fundamental foi o grau de escolaridade encontrado entre boa 
parte dos trabalhadores, com 68,75%; com remuneração 
mensal de R$ 471,00; 75% dos trabalhadores estão há mais de 
quatro anos na empresa, e todos possuem carteira assinada.

No tocante às condições de trabalho oferecidas, falta um 
programa de capacitação/treinamento sistemático para os 
trabalhadores, inclusive quanto ao uso dos equipamentos de 
proteção individual; os equipamentos de proteção coletiva são 
precários; os profissionais conhecem superficialmente os riscos 
a que estão expostos no ambiente de trabalho. 

Apesar das dificuldades percebidas no ambiente de 
trabalho, a maioria dos acidentes ocorridos foi de percurso 
(colisão), e em metade deles não foi feita a comunicação de 
acidentes de trabalho (CAT). A empresa prestou atendimento 
em 50% dos casos de acidentes, conforme informado pelos 
(as) trabalhadores (as).

Diante dos resultados encontrados, algumas recomendações 
se fazem pertinentes. Sob o aspecto institucional, é necessário 
que haja maior rigor na fiscalização do trabalho e vigilância 
sanitária sobre a empresa, a qual deve investir em treinamento 
integral dos funcionários e na promoção da saúde destes (as). 
Os (as) trabalhadores (as) precisam de melhores condições 
de trabalho e incorporação do autocuidado para melhor 
qualidade de vida.                                                              

trânsito indo para o trabalho. Pelo que se observou a maior 
parte dos acidentes é de percurso, e não foi mencionado 
nenhum acidente com materiais perfurocortantes durante a 
atividade laboral. Porém, cabe lembrar que os trabalhadores 
aqui estudados não executam a tarefa de coleta e transporte do 
lixo hospitalar, pois esse trabalho é realizado por outra empresa 
terceirizada. Presume-se que este fato seja a razão para o baixo 
índice de acidentes.

Como evidenciado por Acosta e Echternacht4 em seus 
estudos constataram acidentes com instrumentos pérfuro-
cortantes com elevada frequência entre trabalhadores da 
limpeza prestadores de serviços nas unidades hospitalares que 
investigaram. Os autores evidenciaram que no período de 2000 
a 2002, mais de 30% do número total de acidentes cadastrados 
pela empresa terceirizada nos hospitais pesquisados eram 
devidos a perfurações.

Dos quatro acidentes relatados, em dois (50%) não 
houve a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), e os 
trabalhadores justificaram dizendo que não houve necessidade. 
A falta de notificação já foi mencionada por vários autores em 
seus estudos, a exemplo de Cordeiro et al10. Muitas vezes, 
o próprio trabalhador não vê necessidade de comunicar o 
acidente ocorrido, por achá-lo banal ou por medo de sentir-se 
prejudicado dentro da empresa.  

Questionados sobre o atendimento médico recebido após o 
acidente, dois (50%) funcionários informaram que a empresa 
ofereceu assistência médica, e dois (50%) não receberam 
nenhum atendimento. 

Sobre a existência de Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) no local de trabalho, tal como previsto na 
NR 5, todos os trabalhadores (100%) informaram da existência 
dessa organização. 

Outro questionamento feito diz respeito aos exames 
periódicos oferecidos pela empresa. Nesse aspecto, 11 
trabalhadores (68,75%) afirmaram receber atendimento médico 
e passar por exames de rotina periodicamente, como exames de 
sangue, fezes e urina, e quando necessário, fazem raios-X. Cinco 
(31,25%) relataram receber assistência mediante necessidades, 
e não de forma preventiva. 

A respeito de vacinas como exigência para o trabalho, 12 
trabalhadores (75%) relataram que receberam várias vacinas, 
e citaram as de hepatite B, influenzae, febre amarela, tríplice 
viral e dT (difteria e tétano). Porém, quatro (25%) disseram 
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