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RESUMO 
 
Este trabalho faz uma breve análise dos vínculos precários do 
trabalho no setor público de saúde, no contexto de 
contrarreformas do Estado brasileiro. Caracterizando, o 
processo de precarização do trabalho na realidade da crise 
contemporânea do capital, e os vínculos precários do trabalho 
em saúde no Brasil. Ainda analisa a reforma do Estado 
brasileiro e os reflexos aos direitos trabalhistas. Concluindo que 
as formas flexibilizadas de gestão do trabalho em saúde, 
decorrente da reforma do Estado, resultou na precarização do 
trabalho em saúde, caracterizando, dentre outros, uma grande 
diversidade de modalidades de vínculos laborais no setor de 
saúde brasileiro.  
 
Palavras-chave: Reestruturação capitalista. Política de saúde. 
Vínculos precários de trabalho. 
 
ABSTRACT 
 
This paper provides an analysis of precarious work ties in public 
health in the context of the Brazilian state contrareformas. 
Featuring the process of casualization of labor in the reality of 
the contemporary crisis of capital, and the precarious ties of 
health work in Brazil. Also analyzes the reform of the Brazilian 
state and the reflexes of labor rights. Concluding that flexible 
forms of work management in health resulting from the reform 
of the state, resulted in the impoverishment of labor in health, 
featuring, among others, a great diversity of forms of 
employment relationships in the Brazilian health sector. 
 
Keywords: Capitalist restructuring. Health policy. Bonds 
precarious work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Estudante de Pós-Graduação. Centro Universitário Tiradentes (UNIT). E-mail: 

annegislayne@gmail.com 



 

 

                  

INTRODUÇÃO 

 

 

Este artigo trata-se, brevemente, de uma análise geral sobre a precarização do 

trabalho no setor público de saúde, no contexto de contrarreformas do Estado brasileiro. 

Realizando uma breve caracterização do processo de precarização do trabalho na realidade 

da crise contemporânea do capital e dos vínculos precários do trabalho em saúde no Brasil. 

 Far-se-á uma análise do processo de reestruturação produtiva do capital e os 

impactos desta no mundo do trabalho, focando-as na precarização do trabalho e na 

flexibilização das relações de trabalho. A fim de compreender o processo de transformações 

que ocorreram no modo de produção capitalista e como este se refletiu nas relações de 

trabalho, tendo em vista que tais transformações ultrapassaram o setor produtivo, 

alcançando o setor de serviços, inclusive os serviços públicos realizados através do Estado 

– onde se encontra o setor de saúde.  

E ainda, uma análise da reforma do Estado brasileiro e os retrocessos desta nos 

direitos trabalhistas, focando nos reflexos destes na precarização do trabalho no setor 

público de saúde, tomando por base as formas de vinculação dos trabalhadores, já que 

estas modalidades de inserção e gestão do trabalho em saúde de forma flexibilizada vêm se 

ampliando no contexto do SUS, intensificando o trabalho precário. Ou seja, as formas 

flexibilizadas de gestão do trabalho em saúde, adotadas a partir da reforma administrativa 

do Estado, resultaram na precarização da força de trabalho em saúde – em uma grande 

diversidade de modalidades de vínculos empregatícios no setor de saúde.  

 

 

1. O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E OS IMPACTOS NO MUNDO 

DO TRABALHO: FLEXIBILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E A 

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO. 

 

 

1.1 Acumulação flexível e toyotismo: o novo modelo de organização do capital e a 

restruturação produtiva do capital no Brasil. 

 

 

A intensificação da flexibilização do processo produtivo no toyotismo dá-se pela 

horizontalização na área de atuação produtiva, reduzindo-se o âmbito de produção da 

montadora e estendendo-se às subcontratadas, as “terceiras”. Ao trabalhar com a 



 

 

                  

flexibilidade na produção o toyotismo exige a flexibilidade do trabalho e dos trabalhadores. 

Por isso, a Toyota trabalha com um número mínimo de operários sob condições pessimistas 

de vendas. Diante do exposto, podemos perceber que o toyotismo exige muito mais 

aptidões que o fordismo. Pois, além de trabalhar em equipe o operário precisa operar várias 

máquinas com funções diferenciadas, porém os salários não são corrigidos à altura do 

aumento da qualificação. O toyotismo é uma resposta à crise do fordismo dos anos 70. 

Antunes (2005) afirma que, o toyotismo inaugura uma era de avanço tecnológico e, 

contraditoriamente, uma era de intensa geração de desigualdades sociais.  

Dentre as muitas transformações ocorridas no processo produtivo, o desemprego é 

uma delas, que encontra no toyotismo aquele que causou maior impacto, na ordem 

mundializada e globalizada do capital. Assim, a ocidentalização do toyotismo é uma decisiva 

aquisição do capital contra o trabalho. Assim, “a substituição do fordismo pelo toyotismo não 

deve ser entendida como um novo modo de organização societária, não deve nem mesmo 

ser concebido como um avanço em relação ao capitalismo da era fordista e taylorista”. 

(ANTUNES, 2005, p.41) 

Trazendo essa realidade para o Brasil, pode-se dizer que essas transformações 

ocorreram tardiamente. O Brasil desenvolveu seu padrão de acumulação industrial 

principalmente no pós-64, “estruturando-se através da superexploração da força de trabalho, 

dado pela articulação entre baixos salários, jornada de trabalho prolongada e de fortíssima 

intensidade em seus ritmos, dentro de um patamar industrial significativo para um país que 

apesar de sua inserção subordinada, chegou a se alinhar entre as oito grandes potências 

industriais”. (ANTUNES, 2004, p.15). 

Mas, foi nos anos de 1990 que a reestruturação produtiva do capital se desenvolveu 

de forma intensa no Brasil, por meio da implantação de vários receituários originários da 

acumulação flexível e do ideário japonês. A flexibilização, desregulamentação, terceirização, 

as novas formas de gestão do trabalho etc, estão presentes de forma intensa, sugerindo 

que, se o “fordismo” ainda parece dominar o conjunto da estrutura produtiva industrial e de 

serviços do país, ele também se mescla com novos processos produtivos, consequência da 

liofilização organizacional, dos mecanismos da acumulação flexível e das práticas 

“toyotistas” que foram parcialmente assimiladas no setor produtivo brasileiro. Segundo 

Antunes (2004), a combinação obtida pela superexploração da força de trabalho com 

padrões produtivos mais avançados constitui-se em elemento que continua particularizando 

o capitalismo no Brasil. 

 

 



 

 

                  

1.2 Caracterização da flexibilização das relações de trabalho e precarização do trabalho no 

contexto da crise contemporânea do capital. 

 

 

O mundo do trabalho vem sendo caracterizado nas últimas décadas por uma 

expressiva expansão dos assalariados médios e de serviços, possibilitando a incorporação 

de amplos contingentes oriundos do processo de reestruturação produtiva industrial e da 

desindustrialização. O salário dos trabalhadores do setor de serviços é cada vez mais 

próximo da lógica do mundo produtivo, gerando uma relação mútua entre o trabalho 

produtivo e improdutivo, apresentando-se como inevitável uma assimilação por parte do 

setor de serviços. As formas singulares e particulares de trabalho e a consequente nova 

configuração da classe trabalhadora atual, que se expressa no âmbito do capitalismo 

mundial, assume uma extensão decisiva, dada pelo caráter transnacionalizado do capital e 

de seu sistema produtivo.  

Antunes (2007) coloca que, no interior da flexibilização da organização do trabalho a 

terceirização representa a sua principal forma. Por um lado, a facilidade de se adaptar as 

novas exigências produtivas e do mercado produz um caráter flexível à gestão, que se 

desobriga de tudo que é fixo, rígido ou estável, dos diferentes usos da força de trabalho. Daí 

a transferência das responsabilidades de gestão pra um terceiro. Por outro lado, essa 

transferência desresponsabiliza a empresa contratante quanto aos direitos dos 

trabalhadores em todos os níveis, ao mesmo tempo em que fazem fragmenta os coletivos 

de trabalho e joga-os em condições precárias de trabalho, de saúde e de emprego. Assim, a 

terceirização permite visualizar o “lugar” em que se evidencia a associação entre 

flexibilização e precarização: a organização do trabalho. Onde observa-se que grande parte 

da força humana disponível para o trabalho em escala global ou se encontra exercendo 

trabalhos parciais, precários, temporários, ou já vivenciam a realidade do desemprego. 

Estes trabalhadores encontram menos trabalho, espalhando-se pelo mundo à procura de 

qualquer trabalho que lhe seja oferecido, configurando uma crescente tendência de 

precarização do trabalho em escala global. 

Enfim, a precarização do trabalho compõe um conjunto de tendências extremamente 

fortes da economia, decorrentes, em última análise, da globalização. Observando-se um 

processo de pauperização inclusive entre os trabalhadores integrados ao mercado de 

trabalho, como resultado de uma trajetória marcada pela insegurança, instabilidade e 

precaridade nos vínculos de trabalho. A reestruturação do capital alcançou todas as 

categorias profissionais, inclusive a área de saúde pública, pois o setor de serviços não é 

alheio as transformações do mundo do trabalho.  



 

 

                  

Recortando para o Brasil o quadro é grave, por que a nova divisão internacional do 

trabalho trouxe como principal consequência uma significativa reestruturação produtiva em 

praticamente todo universo industrial e de serviços, isso num período marcado pela 

mundialização e financeirização dos capitais. Essa discussão, na realidade do setor de 

saúde que será abordada no próximo item. Evidenciando-se as modificações ocorridas 

neste setor com a implantação do SUS – Sistema Único de Saúde, e como as recentes 

transformações na esfera da gestão do trabalho apresentam-se para os trabalhadores do 

SUS, destacando para tal, as modalidades de vínculos no setor, que se mostram um retrato 

das formas de trabalho precário do setor produtivo.  

 

 

2. REFORMA NO ESTADO BRASILEIRO E OS RETROCESSOS NOS DIREITOS 

TRABALHISTAS: REFLEXOS NA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NO SETOR 

PÚBLICO DE SAÚDE 

 

  

2.1 A política de saúde brasileira na década de 1980. 

 

 

O processo histórico da Saúde Pública no Brasil é composto num conjunto de embates 

políticos e ideológicos caracteristicamente dialéticos, onde vários atores sociais participaram 

da construção do sistema de saúde vigente. A década de 1980 foi um período de intensa 

mobilização política, com a superação do regime instaurado pela ditadura militar em 1964, 

como também de aprofundamento da crise econômica persistente até os dias atuais. Como 

resultado dos embates políticos e função fundamental dos movimentos e atores sociais, e 

das diferentes propostas de reforma em relação ao setor saúde presentes na Assembléia 

Constituinte, em 1988, foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS, com a Constituição 

Federal Brasileira. Dentro das ações definidas na Constituição, o SUS é considerado como 

sendo de relevância pública e a saúde é considerada como expressão das condições de 

vida, fazendo com que o direito à saúde acabe por se confundir com o direito à vida. 

De acordo com Polignano (s/d), o SUS no decorrer de sua existência, sempre sofreu 

as consequências da instabilidade institucional e da desarticulação organizacional na arena 

decisória federal que aparecem para o senso comum como escassez de financiamento e 

apesar das dificuldades enfrentadas pode-se afirmar que ao nível da atenção primária o 

SUS apresentou progressos significativos no setor público, mas enfrenta problemas graves 



 

 

                  

com o setor privado, que detém a maioria dos serviços de complexidade e referência a nível 

secundário e terciário. 

Nota-se, que durante os anos 1980 houve uma intensa eclosão de movimentos e 

manifestações sociais acerca da situação da saúde no Brasil, que se estenderam ao 

decorrer de mais duas décadas, as influências desses movimentos na criação do novo 

projeto de saúde somado à abertura política provoca uma reação das camadas 

hegemônicas revelando o movimento contra-reformador, e este será discutido no próximo 

tópico.  

 

 

2.2 A reforma do Estado e suas implicações na proteção social do trabalho. 

 

 

Behring (2003) faz um desenho da reforma do Estado. Segundo esta autora, a reforma 

incorporada como projeto de governo no mandato de Fernando Henrique Cardoso, através 

do Plano Diretor da Reforma do Estado do Ministério da Administração e da Reforma do 

Estado (PDRE - MARE) em 1995, no qual demonstra alguns pontos relevantes para o 

entendimento da realidade contida nesta reforma, que se caracterizou de forma conservadora e 

regressiva, que trouxe implicações diretas para as políticas públicas brasileiras, 

especialmente para a saúde.   

Behring (2003) coloca que, o projeto de reforma de Fernando Henrique Cardoso, 

representa um novo pacto político em torno do Estado intermediário (este que não é nem 

liberal, nem intervencionista, e cuja existência está condicionada aos processos de 

privatização [vistos por Bresser Pereira como solução natural] e de liberalização comercial), 

configurando uma renovação da esquerda, a partir do momento em que ficou órfã do Estado 

comunista e desenvolvimentista.  

O Plano Diretor da Reforma do Estado foi elaborado pelo MARE, e aprovado em 

setembro de 1995 na Câmara da Reforma do Estado, sendo um órgão interministerial criado 

para esse fim, e que orientaram, dentre outros processos e legislações, a Emenda 

Constitucional nº 19, de 19 de junho de 1998, que trata da reforma da administração pública. 

No sentido amplo, propõe-se uma redefinição do papel do Estado, partindo do princípio de 

que “suas funções deveriam ser de coordenar e financiar as políticas públicas e não de 

executá-las”. Defendendo que “nem tudo que é público é estatal”, afirmando que “devemos 

socializar com a iniciativa privada a responsabilidade de diminuir as mazelas provocadas 

pelo mercado”. E ainda, avaliava que “se o Estado não deixar de ser produtor de serviços, 



 

 

                  

ainda que na área de políticas públicas sociais, para ser agente estimulador coordenador e 

financiador, ele não irá recuperar a poupança pública”. (cf. Rezende, 1997) 

Assim, o projeto de reforma está ancorado sob três eixos básicos: a privatização, a 

publicização e a terceirização. A privatização transfere para o setor privado atividades que 

podem ser controladas pelo mercado, a exemplo das empresas estatais; a publicização é 

outra medida tomada que atinge diretamente as políticas sociais; e a terceirização, onde o 

Governo transfere a sua função de executor para o setor privado, através de contratos, 

serviços auxiliares ou de apoio. Em seu texto o governo defendia uma flexibilização nos 

controles da sociedade sobre as ações do Poder Executivo; dizia que “a Constituição de 

1988 exagerou neste aspecto, retirando do executivo a capacidade de iniciativa”.  

Para a implementação do Projeto de Reforma do Estado, o Governo propôs algumas 

Emendas constitucionais, utilizadas como estratégias, que foram consolidadas no 

documento chamado PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL – Quadro Comparativo 

– elaborado pelo MARE. Neste documento, encontram-se as emendas de reformas públicas 

„EC nº19‟ e „das Políticas Sociais‟, principalmente a Seguridade Social (Previdência, Saúde 

e Assistência Social).  

De acordo com Rezende (1997), uma das principais características desse Governo é 

também o fato de realizar um dos maiores ataques aos mecanismos de controle Jurídico, 

Institucional ou Social do Estado, pela influência patrimonialista, clientelista e fisiológica, que 

durante a história republicana do Brasil, sempre se apropriou do Estado para satisfazer 

interesses próprios ou de grupos econômicos. Neste caso, as expressões mais utilizadas 

são: "flexibilização das relações de trabalho", "flexibilização da constituição e das leis", 

"desburocratização", "autonomia", "eficiência", "qualidade", entre outros.  

De acordo com Bravo (2006), A afirmação da hegemonia neoliberal no Brasil, tem sido 

responsável pela redução dos direitos sociais e trabalhistas, desemprego estrutural, 

precarização do trabalho, desmonte da previdência pública, sucateamento da saúde e 

educação. E será sobre os reflexos da reforma sobre a política pública de saúde, 

especificamente, que nos deteremos por diante.  

 

2.3 Expansão do trabalho em saúde e as formas de precarização dos vínculos de trabalho 

na saúde pública brasileira. 

 

 

A precarização do trabalho causada pela reestruturação do capital atingiu todas as 

categorias profissionais, dentre elas a área da saúde pública brasileira. Como visto 

anteriormente, as reformas postas em prática na política nacional de saúde na década de 



 

 

                  

1990 no Brasil, modificaram as relações que regulam a área de Recursos Humanos, onde 

se destacam as transformações das relações de trabalho focadas na flexibilização, na 

eficiência e na desregulação.  

O modelo do SUS passou por uma transformação, onde os papéis e funções dos entes 

federados foram reformulados e o novo modelo foi organizado de forma regionalizada, 

segundo as diretrizes da descentralização administrativa e operacional, do atendimento 

integral à saúde e da participação da comunidade que visa o controle social. A 

conseqüência dessa transformação foi que os estados e municípios, tiveram que encontrar 

novas formas de contratação dos novos trabalhadores, em função do constrangimento legal 

da Lei de Responsabilidade Fiscal2 e sem orientações corretas e claras de como proceder a 

essas novas exigências. 

Os problemas relacionados com a precarização dos vínculos de trabalho emergiram 

neste contexto, pois, os municípios tornam-se os principais responsáveis pela contratação 

de trabalhadores e pelo gerenciamento dos serviços, surgindo assim os problemas 

associados à precarização dos vínculos de trabalho, pois estes começaram a se utilizar de 

parcerias com Organizações Não Governamentais (ONGs) ou Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIPs) e contratos com cooperativas, com o intuito de driblar os 

tetos de gastos impostos pela referida lei. 

Assim, as novas formas de vínculos trabalhistas, envolvem trabalhadores que são 

contratados diretamente pelo órgão público mediante a um vínculo temporário ou informal 

que se renova sistematicamente; ou ainda, por trabalhadores que se incorporam a força de 

trabalho do setor público por meio de entidades terceirizadas tais como cooperativas e 

atuam como se fossem autônomos. A estruturação da força de trabalho e as mudanças 

necessárias nas formas de contratação foram resultados desse processo, em que se 

aumentou a contratação de trabalhadores pelos municípios e diminuiu-se a contratação pela 

União. 

Segundo Saraiva Felipe, ex - Ministro da Saúde, 

 

A flexibilização e a precarização das relações de trabalho é fruto da política alinhada 
às reformas estruturais do Estado brasileiro que vigorou a partir da segunda metade 
da década de 90. Com a promulgação da EC nº 19/1998, estas relações de trabalho 
passaram a ser amplamente adotadas nas três esferas de governo. (Cartilha do 
Programa Desprecariza SUS, 2006, p.13). 

 

                                                           
2
 A Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal - 

LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 
mediante ações em que se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das 
contas públicas, destacando-se o planejamento, o controle, a transparência e a responsabilização 
como premissas básicas.  

 



 

 

                  

A promulgação da Emenda Constitucional nº19, de 1998, deu uma nova redação ao 

art. 37, flexibilizando a forma de vínculo de trabalho na administração pública. De tal forma, 

 
Viu-se o surgimento no país de uma política que colocava o modelo estatutário, cada 
vez mais, não como um modelo apropriado e único para todos servidores públicos, 
mas aplicado apenas àquelas funções inerentes ao próprio Estado, ou seja, funções 
consideradas do “núcleo estratégico” de Estado, reservado aos funcionários que 
exercem funções regulatórias e administrativas de alto nível, como definido na 
proposta de reforma do Estado pelo Ministro Bresser Pereira. Nesta nova 
concepção, a Saúde não foi considerada núcleo estratégico de Estado, mas sim, 
como fazendo parte das funções “não exclusivas de Estado”. (Relatório do 
Seminário Nacional, 2003, pág. 9) 

 

Assim sendo, ao longo dos anos noventa começou a ser adotado no SUS a política da 

flexibilização e da precarização das relações de trabalho, pondo em prática diversas 

modalidades de vinculação. Tal política foi preconizada pelo Governo Federal e acabou 

seguida por muitos estados e municípios, provocando um enorme processo de precarização 

do trabalho no SUS. 

A consequência de tal processo segundo relatório do seminário nacional de política de 

desprecarização das relações de trabalho no SUS, foi:  

 

Um grande contingente de profissionais do setor público de saúde, que é calculado 
em, aproximadamente, 800 mil trabalhadores estão precarizados, o que equivale a 
quase 40% da Força de Trabalho inserida no setor, envolvendo as mais diversas 
modalidades contratuais: cooperativas, sistemas de bolsas de trabalho, contrato 
temporário, pagamento por reconhecimento de dívida, prestação de serviços por 
meio da CLT, etc.( Relatório do Seminário Nacional, 2003, pág. 9) 

 

O maior problema gerado pelo trabalho precário é a vulnerabilidade do vínculo, que 

causa uma enorme insegurança no mercado de trabalho, expondo os trabalhadores a uma 

sub-condição, que o impossibilita de aproveitar seus direitos trabalhistas por completo. Essa 

insegurança e a instabilidade são condizentes com a realidade de organização do trabalho 

flexível, observada nos modelos de produção capitalista. 

Finalizando a análise dos vínculos precários do trabalho em saúde, serão 

caracterizadas as modalidades de contratação dos trabalhadores, previstas para o serviço 

público brasileiro. Num aspecto geral, são evidenciados dois tipos de vínculos de trabalho 

no setor público: o Emprego Público em Regime Jurídico de Trabalho, regido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), estabelecido pela Emenda N.º 19/1998, que o 

distinguiu do Regime dos Servidores Estatutários com o regulamento específico em cada 

esfera administrativa da União, a Lei N.º 9.962/2000 regulamentou o exercício do emprego 

público no âmbito da administração federal. Assim, tem-se: O Regime estatutário, O 

Regime trabalhista, Seleção Pública e Concurso Público, Livre Contratação.  As 

diferenças e as características que cada um dos vínculos citados apresenta, de acordo com 



 

 

                  

a Legislação Trabalhista, resumem-se em: Celetista, Contratos de Prestação de Serviços 

por Prazo Determinado e Indeterminado, Contrato Verbal, Bolsas, Cargo Comissionado, 

Função de confiança ou Função Gratificada. 

Observando-se assim, que existem diversas formas de vinculação dos trabalhadores 

no serviço público, que contrariam os princípios normativos da administração pública 

consagrados na Constituição de 88, nas quais a inserção no serviço público só poderá se dá 

por meio de concurso público. Essas formas de inserção, descritas anteriormente, remetem 

à flexibilização e precarização do trabalho, onde os trabalhadores não possuem seus 

direitos trabalhistas respeitados, e ficam desprovidos de proteção social. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Ao final desta análise, constata-se a real precarização dos vínculos laborais no setor 

público de saúde, no contexto das reformas do Estado brasileiro, a partir da segunda 

metade da década de 1990. Destacando-se que a realidade do trabalho precário não é 

nova, sendo constatada historicamente, como condição do sistema capitalista, baseando-se 

na exploração do trabalho, evidenciada neste estudo, no modelo de produção 

toyotista/acumulação flexível. Onde a reestruturação produtiva, flexibilização, precarização, 

terceirização são usadas pelo capital, como estratégias de controle da classe trabalhadora, 

a fim de aumentar a exploração de sua força de trabalho, que é imprescindível para a 

reprodução do capital. E que a precarização do trabalho se estabelece, frente ao desmonte 

de um padrão de proteção social, que se baseia na flexibilização das relações de trabalho e 

dos direitos sociais.  

Observou-se que as reformas que ocorreram no setor saúde, a partir da década de 

1980, mediante a atuação do movimento de Reforma Sanitária, contribuíram para o 

processo de democratização da saúde no Brasil. E com a implantação do SUS, ocorreram 

mudanças na organização das práticas e dos serviços de saúde, na gestão em saúde, e 

também, na gestão de recursos humanos, representando para a história da saúde pública 

brasileira, uma inovação, tanto no que diz respeito ao setor da política de saúde, quanto na 

macropolítica de reforma do Estado.  

Porém, observa-se, a existência de um processo contraditório, em um lado os avanços 

obtidos com a promulgação da Constituição de 1988, e no outro, a reforma administrativa do 

Estado, que propõe a extinção da universalização do direito à saúde, justificando-se pelo 

custo/benefício dos serviços, defendendo a ampliação do setor privado na prestação de 



 

 

                  

serviços de saúde. Assim, as modificações que a reforma do Estado trouxe para a área de 

Recursos Humanos refletiu-se diretamente nas relações de trabalho, estas se focando na 

flexibilização, na eficiência e na desregulação; evidenciando-se a flexibilização das relações 

de trabalho focadas na instabilidade no emprego, favorecendo a proliferação da variedade 

de formas e vínculos de trabalho precários.   

Assim, identificou-se que o maior problema gerado pelo trabalho precário é a 

vulnerabilidade do vínculo laboral, que causa uma enorme insegurança no mercado de 

trabalho, expondo os trabalhadores a uma sub-condição, que o impossibilita de aproveitar 

seus direitos trabalhistas por completo. Essa insegurança e a instabilidade são condizentes 

com a realidade de organização do trabalho flexível. Que, na realidade, os trabalhadores do 

SUS também enfrentam essa problemática, pois estes possuem uma variável gama de 

contratos, do clássico estatutário até o regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

e modalidades com prestação de serviço, contrato temporário, contrato verbal e bolsas, 

onde os possíveis empregadores podem ser mesmo para os trabalhadores do setor público, 

as cooperativas, organizações governamentais e não-governamentais, fundações privadas 

ou públicas e instituições filantrópicas – o que gera contradições de ordem sociolegal ao 

Estado e o descumprimento de direitos trabalhistas em boa parte deles. 
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