
Precarização do Trabalho 
Médico nos Serviços de Saúde 



TEMPORÁRIOS 

SERVIÇO PRESTADO Cooperativas - RN 

OSs,  

OSCIPs  

Fundações, 

EBSERH  





 
contratos entre médicos e OS  

# geralmente precários # 
  

13% contratados de acordo com a CLT 
87% por outras formas. 

Nos hospitais: 52% contratados CLT  
e 48% por outras formas.  







432.870 





Escolas Médicas Públicas e Privadas 
1808 – Julho de 2015 

Ano 

  Número 
de escolas 

criadas 
% do total Cursos 

privados 

% em 
relação às 

escolas 
criadas 

Cursos 
Federais 

ou 
Estaduais 

% em relação às 
escolas criadas 

1808 - 1994 
  

82 32% 35 43% 47 57% 

1995 - 2002 Governo 
FHC 

44 17% 29 66% 15 
34% 

          

2003 - 2009 Governo 
Lula 

50 20% 41 82% 9 
18% 

          

2010 - 2015* Governo 
Dilma 

80 31% 48 60% 32 
40% 

          

Total   256   153 60% 103 40% 

* Até julho de 2015 





Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS - 03/2015 e População –  
IBGE/DATASUS/2012  

Taxa de cobertura dos planos de assistência médica por Unidades da Federação 
(Brasil - Março/2015) 

Receita de contraprestações das operadoras (em 
reais) (Brasil - 2003-2014) 

Beneficiários  
2010: 44 milhões 
2015: 51 milhões 



Fontes: DIOPS/ANS/MS - 26/05/2015 e FIP - 12/2006 
Notas: 1. Dados preliminares, sujeitos à revisão.   

Beneficiários  
2010: 44 milhões 
2015: 51 milhões 



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

SUS! 
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20,7% 



Precarização do trabalho, da 
saúde e da vida do médico  



✚ cumprem jornadas de mais de 80 horas semanais 
✚ recebem, a maioria, menos de R$16.000,00 
mensais  
✚ sessenta por cento com vínculos precários  
 



É perceptível o aumento da 
incidência de Burnout, alcoolismo e 
suicídio entre colegas.  



“As diferenças para a escravidão são 
que recebem remuneração em 
dinheiro, têm liberdade de ir e vir e 
não sofrem castigos físicos.”  

Sidnei Ferreira 





Lutar vale a pena. 
 

Obrigado! 
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