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Introdução 

 

O presente relatório objetiva apresentar os resultados do “Levantamento 

sobre a desprecarização do trabalho em saúde do Brasil – 1992 a 2008”. Nesse 

sentido, aborda os processos de precarização e desprecarização do trabalho de 

ocupados em saúde no país, mais especificamente, de Médicos, Enfermeiros, 

Cirurgiões-Dentistas e Pessoal de Enfermagem, durante as décadas de 1990 a 

2000, período em que se consubstanciaram uma crise nos mercados de trabalho e 

sua recuperação. A abordagem em questão é expressa desde uma perspectiva 

quantitativa, a partir da análise de dados secundários sobre o mercado de trabalho 

no país, e qualitativa, remetendo a dados coletados através de grupos focais. 

Do ponto de vista quantitativo, a análise dos dados das séries históricas da 

Pesquisa Nacional de Amostras por Domicilio – PNAD/IBGE nos permite acercar 

dos fenômenos de precarização e desprecarização do trabalho a partir da análise 

cruzada da posição na ocupação dos entrevistados e atributos como rendimentos, 

horas semanais trabalhadas, duração do trabalho, contribuição previdenciária, entre 

outros. Por seu turno, a análise dos dados da dinâmica do emprego e salários nas 

series históricas da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS/MTE permite 

avaliar o desempenho e capacidade de absorção de trabalho pelos segmentos 

formais dos mercados de trabalho. Maior o dinamismo do emprego formal, maior 

capacidade de absorção da força de trabalho, menores são os espaços para a 

precariedade, pelo menos do ponto de vista da dimensão formalidade versus 

informalidade implícita no fenômeno da precariedade.  

Isto não significa dizer, no entanto, que a simples formalização do emprego é 

sinônima da ausência de precariedade. Atributos do emprego como o grau de 

estabilidade e determinação temporal dos contratos, o nível e graus de nexos e 

previsibilidade da remuneração, a duração das jornadas, as salvaguardas contra os 

riscos e incertezas do mercado de trabalho e os direitos associados ao emprego, 

entre outros, são determinações essenciais da qualidade do emprego.  Pode haver, 

com de fato há, emprego formal precário, mas, sem dúvida, a formalização, como 
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processo, é um importante sinal de desprecarização, indicador de uma transição 

para uma sociedade do trabalho decente.  

Adotaram-se como recorte analítico para o componente quantitativo os 

atributos de sexo, raça/cor da pele e faixa etária da população ocupada; atributos do 

trabalho como posição na ocupação, ramo de atividade econômica, tempo de 

permanência, horas semanais trabalhadas, rendimento mensal, contribuição 

previdenciária, entre outros; e distribuição geográfica segundo grandes regiões. 

Analisou-se também a evolução dos empregos das ocupações selecionadas, no 

mercado de trabalho formal, no período em questão, segundo recorte de sexo, faixa 

etária e região geográfica. Finalmente, de forma exploratória, considerou-se a 

percepção de trabalhadores da saúde sobre contratação não celetista e estatutária, 

isto é, vínculos de trabalho como autônomo, temporário, contrato por tempo 

determinado, cooperativa e pessoa jurídica. 

O relatório está dividido em quatro partes, além desta introdução, começando 

por uma breve nota sobre o conceito de trabalho precário e de sua aplicação para a 

saúde. Em seguida, são feitas notas metodológicas sobre o trabalho realizado. O 

terceiro tópico apresenta os resultados do levantamento sobre os trabalhadores e 

ocupações de saúde selecionadas. Os mesmos foram separados em análise 

demográfica dos ocupados, evolução dos atributos do trabalho, evolução do 

mercado de trabalho formal, evolução dos salários e resultados dos grupos focais. 

Finalmente, são apresentadas as conclusões. 
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1. Notas sobre o trabalho precário 

 

A precariedade do trabalho é uma condição multifacetada com determinações 

econômicas, jurídicas, políticas e morais. Não se trata de um fenômeno unívoco, 

pois o mesmo varia no tempo, entre países e num mesmo país entre regiões, 

territórios e tipo de atividade econômica. Também não é um fenômeno novo, 

existindo desde o início do trabalho assalariado. Em suas determinações atuais tem 

se insinuado de forma cada vez mais insidiosa no mundo do trabalho (KALLEBERG, 

2009).  

Não sendo rigorosamente uma novidade, o problema é que o trabalho vem se 

tornando cada vez mais precário no mundo inteiro, invadindo esferas e setores antes 

relativamente protegidos, desde a década de 1990. Sob renovadas formas, já não 

respeita os limites da formalidade tendo contaminado inclusive o setor público, 

insinuando-se também para dentro do campo tradicionalmente protegido das 

chamadas profissões liberais. Os teóricos do regulacionismo sempre denunciaram a 

precariedade como condição normal do trabalho na regulação pós-fordista da 

economia. Argumentam esses autores que o fim da sociedade de pleno emprego 

disseminou o trabalho temporário e inseguro, a informalidade e as diversas formas 

de relações de trabalho abaixo da linha da decência, inclusive naqueles países 

ocidentais, outrora bastiões do pleno emprego.  

A noção genérica de trabalho precário costuma ser utilizada em referência a 

uma multiplicidade de realidades laborativas que de comum têm apenas o fato de 

não caberem no figurino da relação de emprego assalariado típico preconizada, ao 

largo do século passado, como padrão normativo pela chamada “civilização do 

trabalho” (CASTEL, 1996). O emprego típico corresponde a um tipo específico de 

relação de trabalho, a relação salarial, e tem como parâmetro o trabalho heterônomo 

(pessoal e dependente) exercido de forma subordinada a um empregador, por 

tempo indeterminado, a tempo pleno e com salários que, em geral, compartilham os 

eventuais crescimentos da produtividade. Ademais, conta com proteção social 

trabalhista e previdenciária, direito à negociação coletiva e cobertura jurídico-legal 

especial.  
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O trabalho típico, assalariado, tornou-se hegemônico nas economias 

capitalistas ocidentais, sobretudo nas sociedades democráticas desenvolvidas e nos 

estados de bem-estar social, no período de vigência do padrão de acumulação 

conhecido como fordista ou americanista (Pós-Segunda Guerra a finais dos anos de 

1970). De fato, ao largo do século passado, essas economias ergueram um 

complexo aparato de formas institucionais “extra-mercado” (previdência social, 

direito do trabalho, leis trabalhistas e previdenciárias etc.,), que protegeram 

relativamente esse tipo de trabalho da auto-regulação dos mercados e promoveram 

a sua hegemonia, elemento fundamental para a consolidação da acumulação 

fordista. A crise do sistema econômico mundial, sobretudo nos anos de 1990, fez 

proliferar situações de trabalho atípicas, colocando em cheque o referido paradigma.  

Entre as principais situações de trabalho “atípico”, costuma-se incluir o 

contrato assalariado não regulamentado, o emprego por tempo determinado, o 

trabalho em tempo parcial, a subcontratação, diversas formas de trabalho 

associativo, como o trabalho autônomo cooperado, o trabalho autônomo associado 

em redes (assim chamado de trabalho autônomo de “segunda geração”), o trabalho 

informal, entre outros. Formas institucionais antigas e já plenamente legisladas e 

novos arranjos laborativos juridicamente descobertos se misturam, atualmente, nas 

situações de trabalho atípicas.  

Grande parte desses arranjos não típicos foi chamada outrora de trabalho 

informal ou subemprego. Entretanto, ao longo dos anos de 1990, com o importante 

incremento da utilização dos contratos de trabalho irregulares, espúrios e atípicos, 

seja no âmbito da economia privada seja no seio da própria administração pública, 

estes arranjos receberam a valoração explicitamente negativa de trabalho precário. 

Neste sentido, o trabalho precário se estabeleceu, na arena do mundo do trabalho 

como conceito contra-hegemônico ao de trabalho flexível, apregoado pelos arautos 

da nova gestão, inclusive no setor público, como novo cânone. 

Em países como o Brasil, o desenvolvimento “constrangido” da relação 

salarial de tipo canônico fez com que sempre convivessem lado a lado e de forma 

correlata o emprego típico do mercado de trabalho formal com extensos bolsões de 

trabalho informal e precário (COCCO, 2001). A porcentagem de trabalhadores 
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regularmente empregados e socialmente protegidos no Brasil, tanto no setor público 

quanto no privado, nunca ultrapassou os 50% (SINGER, 2004). Pouco mais de 1/3 

da População Economicamente Ativa (PEA) brasileira usufrui de direitos sociais, 

trabalhistas e previdenciários e uma proporção ínfima dos trabalhadores por conta-

própria contribuem para a Previdência Social (IBGE, 2008). 

Em suma, a precariedade pode ser entendida como um processo de perda de 

qualidade no mercado de trabalho e suas conseqüências sociais para a população, 

tais como a redução dos rendimentos e a instabilidade nos postos de trabalho. Em 

geral, tendem a um padrão inferior, vis a vis à condição assalariada (GALEAZZI, 

2002). Kalleberg (2009) define como precário, “... o trabalho incerto, imprevisível, e 

no qual os riscos empregatícios são assumidos principalmente pelo trabalhador, e 

não pelos seus empregadores ou pelo governo”  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), atualmente, define o trabalho 

precário aquele geralmente mal pago, inseguro, desprotegido, e insuficiente para 

sustentar um domicílio. Sete dimensões inter-relacionadas de precariedade, em 

contraposição ao trabalho decente, são elencadas pela OIT1: 

(1) Insegurança do mercado de trabalho (falta de oportunidades de emprego); 

(2) Insegurança do trabalho (proteção inadequada contra a perda de emprego 

ou despedida arbitrária); 

(3) Insegurança de emprego (inabilidade de continuar em uma ocupação 

particular devido à falta de delimitações de ofício e qualificações de trabalho); 

(4) Insegurança de segurança e saúde (condições precárias de segurança 

ocupacional e saúde); 

(5) Insegurança de reprodução de experiência (falta de acesso à educação 

básica e treinamento vocacional); 

(6) Insegurança de renda (nível inadequado de renda; nenhuma garantia de 

recebimento ou expectativa de um nível adequado de renda atual e futura). 

                                                           
1
 Reproduz-se aqui textualmente o trabalho de Kalleberg (2009). 
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Insegurança de renda indica se as rendas são adequadas e se existem 

auxílios de renda quando necessários; 

(7) Insegurança de representação (falta de direitos individuais em leis e de 

direitos coletivos para negociar). Esse tipo de insegurança pode ser visto 

como uma causa dos outros tipos, no sentido em que, se trabalhadores são 

capazes de exercer representação individual e coletiva, eles são menos 

propensos a ficarem inseguros em outras dimensões. 

Segundo Kalleberg (2009) a expansão do trabalho precário em todo o mundo 

está relacionada ao crescimento da globalização e do neoliberalismo, às mudanças 

tecnológicas e ao arrefecimento da ação sindical. No Brasil, o aumento da 

precarização resultou em grande parte das reformas liberais que acompanharam a 

privatização e a desregulação do trabalho, bem como da crise econômica ocorrida 

nos anos de 1990, em que se assistiu baixo dinamismo do mercado de trabalho, 

acentuado desemprego e ampliação dos níveis de informalidade (MATTOSO & 

POCHMANN, 1998). 

No que concerne ao trabalho em saúde, o Comitê Nacional Interinstitucional 

de Desprecarização do Trabalho no SUS do Ministério da Saúde, em documento de 

2006, estimava em cerca de 600 mil o número de trabalhadores precários no SUS 

(24% dos postos de trabalho computados pela pesquisa de Assistência Médico-

Sanitária do IBGE em 1985) e que 20% a 30% de todos os trabalhadores inseridos 

na Estratégia Saúde da Família (ESF), à época, apresentava vínculos precários de 

trabalho. Esse cenário gerava insegurança, alta rotatividade e insatisfação 

profissional, comprometendo a dedicação dos profissionais e a qualidade dos 

serviços (MS, 2006). 

Ao largo dos anos 2000, observou-se uma tendência à desprecarização do 

trabalho na ESF. Diminuiu de forma considerável a contratação terceirizada de 

trabalho que, se já em 2001 tinha expressão minoritária, em 2009 foi praticada por 

menos de 5% dos municípios. Ao mesmo tempo, observou-se um importante avanço 

em direção à utilização de trabalho protegido e à regularização dos vínculos.  

Aumentaram também os salários embora em ritmo menor que o do conjunto das 

ocupações na economia (CARVALHO et al, 2010; EPSM, 2009).  
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Em parte, conforme reconhece o Comitê Nacional Interinstitucional de 

Desprecarização do Trabalho no SUS, essa tendência à desprecarização pode ser 

atribuída à ação mais ou menos independente dos Tribunais de Conta da União e 

dos Estados e dos Ministérios Públicos do Trabalho Federal e Estaduais. Outra parte 

desse movimento, porém, certamente, deve ser atribuída às políticas públicas 

sociais inclusionistas dos dois últimos mandatos do governo federal que, rechaçando 

vigorosamente as teses do neoliberalismo, instituíram, no período, uma agenda 

positiva de fortalecimento do estado, valorização dos serviços e servidores públicos 

(MS, 2006).   

No campo das relações de trabalho, especificamente, na área da saúde, a 

criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no Ministério 

da Saúde, em 2003; o trabalho das Mesas de Negociação Permanente do SUS e, 

muito especialmente, a criação do Comitê Nacional Interinstitucional de 

Desprecarização do Trabalho, revelaram-se como marco político-institucional 

decisivo para esta tendência.  As novas esferas públicas de deliberação no campo 

da gestão do trabalho criadas no período, reunindo trabalhadores, gestores e 

cidadãos usuários de serviços de saúde do SUS, propiciaram um ambiente para a 

revisão dos processos de terceirização e precarização do trabalho em curso no setor 

saúde. Nessas instâncias, particularmente os sindicatos e outras organizações do 

trabalho exerceram um contra-movimento democrático à precarização (CARVALHO 

et al, 2010). 

Apesar dos avanços observados no trabalho em saúde, a precarização ainda 

se constitui como problema relevante, especialmente no âmbito da contratação de 

médicos para a Estratégia Saúde da Família. Mais de 70% dos municípios informam 

a prática da contratação temporária para médicos e cerca de 50% do total dos 

contratos de médicos são temporários (CARVALHO et al, 2010; EPSM, 2009). 

Houve, é verdade, expansão da proporção dos municípios que utilizam vínculos 

estatutários na ESF para todas as categorias profissionais. Atualmente cerca de 

30% destes contratam preferencialmente os médicos na ESF como estatutários, 

proporção que chega a mais de 50% para o caso dos Agentes Comunitários de 

Saúde e demais categorias de nível médio. Os contratos estatutários somam cerca 

de 40% do total dos contratos de médicos na ESF. Para isto, os municípios, ou 
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criaram novos cargos, ou remanejaram pessoal estatutário já existente em seus 

quadros para a ESF (op. cit.).  

Mas a principal via utilizada para a regularização dos vínculos não foi a da 

criação de cargos e realização dos concursos, mas a solução transitória da criação 

de contratos temporários regidos por legislação especial. Vale lembrar que se com 

este movimento os municípios cumprem o requisito da legalidade – regularizando os 

vínculos por um tempo determinado – postergam para o futuro a solução definitiva 

do problema da precarização (op. cit.).    

Em verdade, mais da metade dos gestores municipais não consideram que o 

vínculo direto dos profissionais com órgãos da administração direta seja o mais 

adequado para a provisão de trabalho no âmbito da ESF. Quase 50% deles, quando 

indagados sobre a razão para a utilização do vinculo estatutário apontam que o 

motivo é a exigência legal (o regime jurídico único estatutário) e 15% citam o 

aproveitamento dos quadros efetivos já disponíveis. A dificuldade da criação de 

cargos e da realização dos concursos públicos, em razão da ritualística envolvida no 

processo e a dificuldade de preenchimento das vagas, particularmente para o caso 

dos médicos, são citadas, igualmente, por pouco mais de 20% dos gestores. Por 

outro lado, 33,5% citam a flexibilidade como principal razão para utilização 

preferencial de contratos regidos pela CLT (op. cit.).  
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2. Notas metodológicas 

 

Este levantamento é de caráter quanti-qualitativo e se divide em dois 

componentes. O primeiro deles envolve o tratamento e a análise de dados 

secundários com o objetivo de descrever a evolução do mercado de trabalho de 

profissionais de saúde, identificando os movimentos de precarização e 

desprecarização do trabalho em saúde nas décadas de 1990 e 2000. O mesmo foi 

feito a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), fontes que serão 

discutidas nos itens a seguir.  

O segundo componente deste levantamento consistiu na realização de grupos 

focais com profissionais de saúde cujo objetivo foi levantar a opinião dos 

participantes sobre vínculos de trabalho frouxos, isto é, formas de trabalho diferentes 

daquelas formalizadas, com carteira assinada ou como funcionário público, a saber, 

autônomos, pessoa jurídica, contrato por prazo determinado, temporário, cooperado, 

entre outros.  

No que se refere à definição de trabalho precário, optou-se por não 

caracterizá-lo de forma unidimensional. Assim como discutido no tópico anterior, a 

precariedade é um fenômeno multidimensional, e pode ser medida através de um 

conjunto de variáveis. Vínculos de trabalho frouxos, baixa remuneração, não 

contribuição previdenciária, não associação a sindicato, carga horária de trabalho 

excessiva e instabilidade no trabalho, são algumas das características que foram 

analisadas aqui como indicativas de trabalho precário. 
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2.1. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

 

A PNAD é um levantamento domiciliar de periodicidade anual, abrangência 

nacional e por amostragem probabilística. Seu conteúdo é composto de informações 

socioeconômicas, educacionais, demográficas (migração e fecundidade) e de 

trabalho e rendimento da população residente no território nacional. Os dados da 

referida pesquisa permitem analisar a dinâmica do mercado de trabalho formal e 

informal, bem como sua relação com eventos demográficos e sociais. Seu conjunto 

de variáveis permite, por sua vez, tratar a questão da precariedade a partir de um 

conjunto de sinais como instabilidade no trabalho, informalidade, ausência de 

contribuição previdenciária, baixo nível salarial, entre outros (IBGE, 2008). Foram 

analisados os anos de 1992, 1998, 2002 e 2008, buscando captar o período de 

início e ápice da crise do trabalho da década de 1990 e início dos anos 2000 e a 

recente recuperação do mercado de trabalho na pós-crise (usando como referência 

o ano da pesquisa cujos dados foram publicados mais recentemente). 

Em função da amostragem da PNAD não levar em consideração recortes 

ocupacionais, optou-se por abordar as ocupações de maior volume, isto é, aquelas 

cujo número de casos amostrados pode ser tomado como representativo para o 

país. São elas: médicos, dentistas, enfermeiros e pessoal de enfermagem2. A tabela 

1 descreve em números absolutos o número de casos amostrados para cada 

categoria ocupacional e o total da população ocupada no país, por ano selecionado. 

 

  

                                                           
2
 Por essa mesma razão, a análise não pôde ser feita segundo regiões geográficas e unidades da 

federação, como é de praxe em estudos com a PNAD.  
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Tabela 1 – Amostra da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios para médicos, dentistas, 
enfermeiros, pessoal de enfermagem e total da população ocupada, por ano – Brasil, 1992, 

1998, 2002 e 2008 

Ocupação 1992 1998 2002 2008 

Médicos 352 531 561 510 

Cirurgiões-Dentistas 197 233 328 286 

Enfermeiros 99 163 167 297 

Pessoal de enfermagem 1.136 1.263 1.056 1.321 

População ocupada 317.355 344.975 385.431 391.868 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – IBGE. 

 

Defini-se como trabalho em atividade econômica, segundo a PNAD, o 

exercício de ocupação remunerada em dinheiro, produtos, mercadorias ou 

benefícios na produção de bens e serviços e no serviço doméstico; ocupação sem 

remuneração na produção de bens e serviços, desenvolvida durante pelo menos 

uma hora na semana, em ajuda a membro da unidade domiciliar, em ajuda à 

instituição religiosa, beneficente ou de cooperativismo, ou como aprendiz ou 

estagiário; e a ocupação desenvolvida, durante pelo menos uma hora na semana, 

na produção de bens primários destinados à própria alimentação de pelo menos um 

membro da unidade domiciliar ou na construção para o próprio uso de pelo menos 

um membro da unidade domiciliar (IBGE, 2007). 

Os atributos do trabalho eleitos levam em consideração o trabalho principal, 

entendido como o único trabalho que a pessoa possuía na semana de referência da 

pesquisa ou, para os casos de pessoas com dois ou mais trabalhos, como aquele 

com maior tempo de permanência no ano de referência, ou aquele ao qual se 

dedicava o maior número de horas semanais, ou ainda, aquele que normalmente 

proporcionava o maior rendimento mensal, sendo esses critérios excludentes 

descendentemente (IBGE, 2007).  

As variáveis da PNAD que foram utilizadas buscaram descrever os ocupados 

em saúde a partir de dados demográficos básicos e de características do trabalho, 

buscando sinalizar aspectos relacionados ao trabalho precário. São elas: 
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1. Variáveis demográficas: sexo, faixa etária, raça/cor da pele; escolaridade; 

2. Posição da ocupação (empregado com carteira, empregado sem carteira, 

conta própria, empregador, outros); 

3. Classificação da ocupação; 

4. Tempo de permanência no trabalho: tempo decorrido desde o ingresso no 

trabalho principal da semana de referência até a data de referência (Até 1 

ano; Mais de 1 até 2 anos; Mais de 2 anos; 

5. Número de trabalhos na semana de referência (Um; Mais de um); 

6. Número de horas habitualmente trabalhadas por semana (Até 29 horas; De 

30 a 39 horas; De 40 a 44 horas; De 35 a 48 horas; 49 horas e mais); 

7. Contribuição previdenciária; 

8. Associação a sindicato. 

9. Aposentado ou pensionista; 

10. Rendimento mensal de trabalho; 

 

Uma última nota a respeito do trabalho metodológico realizado diz respeito à 

categorização da ocupação “Pessoal de enfermagem”, já que ocorreu uma mudança 

na classificação de ocupações3 do país em 2002. Até este ano, enfermeiros não 

diplomados, auxiliares de enfermagem, atendentes de enfermagem, parteiras, 

auxiliares de laboratório de análises clínicas, visitadores sanitários, ente outros, eram 

contados como pessoal de enfermagem. Em função da mudança, tais ocupações 

deixaram de existir como família ocupacional, passando a integrar diferentes famílias. 

Além disso, foi criada a ocupação de técnico de enfermagem, que passou a compor 

uma família específica junto aos auxiliares de enfermagem. Como estes últimos 

correspondem à maioria do pessoal técnico na área de enfermagem, utilizou-se neste 

trabalho como proxy do pessoal de enfermagem, a partir de 2002, a família 

ocupacional “Técnicos e Auxiliares de Enfermagem”. Os dados não podem ser 

                                                           
3
 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 
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interpretados de maneira contínua, nesse caso, mas oferecem pistas sobre o 

mercado de trabalho daqueles profissionais considerados de auxílio à prática da 

enfermagem. 

 

2.2. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

 

A RAIS é uma das principais fontes de informações sobre o mercado de 

trabalho formal brasileiro, sendo considerado um censo desse mercado, com 

cobertura superior a 97% dos vínculos empregatícios do país. Trata-se de um 

Registro Administrativo, de âmbito nacional, de periodicidade anual, de declaração 

obrigatória para todos os estabelecimentos, inclusive aqueles que não registraram 

vínculos empregatícios no ano de exercício. A partir da análise dos dados da RAIS, 

foi possível conhecer, de forma descritiva, a evolução do estoque de emprego e dos 

salários de ocupações e profissões de saúde selecionadas no mercado de trabalho 

formal, sendo possível, portanto, identificar o processo de desprecarização do 

trabalho das ocupações de saúde selecionadas, sob o ponto de vista de sua 

formalização (MTE, 2010).  

Apesar de a RAIS permitir uma análise para o total das ocupações de saúde, 

optou-se por um exercício comparativo à PNAD, abordando, dessa forma, as mesmas 

ocupações de saúde com maior volume de dados naquela pesquisa. Os anos 

selecionados também são os mesmos, exceto para o ano de 1992, que foi substituído 

por 1995. Este foi o primeiro ano em que começaram a ser captadas o maior conjunto 

de informações que são utilizadas neste estudo. Informações como natureza jurídica 

do estabelecimento, horas trabalhadas e tempo de serviço passam a ser coletadas a 

partir de 1995, não sendo possível comparar os anos posteriores com o de 1992, por 

exemplo. Em função da entrada de 1995, também se incluiu o ano de 2005.  

As variáveis da RAIS que foram utilizadas são: 

1. Variáveis demográficas: sexo e faixa etária; 

2. Estoque de empregos ativos em 31/12; 

3. Remuneração média; 
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4. Tipo de vínculo; 

5. Natureza jurídica do estabelecimento (Pública; Privada; Outra); 

6. Tempo de serviço; 

7. Horas semanais contratadas; 

8. Atividade econômica do estabelecimento (Saúde, ensino e serviços sociais; 

Indústria; Comércio; outras); 

Ressalta-se finalmente, que também se aplica à RAIS, o mesmo comentário a 

respeito da categoria “Pessoal de Enfermagem”, só que, neste caso, a substituição 

pela categoria “Técnicos e Auxiliares de Enfermagem” foi feita a partir de 2005, e 

não de 2002. Vale dizer, que esta última categoria já estava presente na PNAD 

desde 1995, entretanto, ela aparece sub-notificada até 2002, quando a Classificação 

Brasileira de Ocupações incorpora essa mudança. Para tanto, os poucos casos 

registrados até então foram somados à categoria “Pessoal de Enfermagem” entre 

1995 e 2002. 

 

2.3. Grupos focais Online com profissionais de saúde 

 

Este componente envolve a realização de três grupos focais junto a Médicos, 

Cirurgiões-Dentistas e Enfermeiros, sendo um grupo por profissão. O objetivo dos 

grupos foi o de conhecer a percepção dos participantes sobre relações de trabalho 

atípicas, em alguma medida, desprotegidas e ou precárias.  

Os grupos foram realizados à distância (via internet), em uma plataforma online 

construída especialmente para este fim. Os participantes puderam acompanhar e 

participar no tempo que melhor lhes convinha, por meio da leitura e postagem de 

mensagens (em anexo, é possível visualizar um print screen da plataforma).  

Em se tratando de uma amostra por conveniência para aprofundamento sobre 

o tema, os participantes foram selecionados a partir de cadastros prévios disponíveis 

na Estação de Pesquisas de Sinais de Mercado de trabalhadores que já haviam 

participado de diversas pesquisas na área de recursos humanos em saúde.  
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Cabe ressaltar que, inicialmente, a proposta prevista era de realização de 100 

entrevistas telefônicas com profissionais de saúde. Entretanto, avaliou-se que tal 

estratégia não permitiria o aprofundamento necessário do tema com os profissionais, 

além de produzir um excesso de dados qualitativos de difícil sistematização e análise. 

Os grupos focais, nesse sentido, permitiram maior objetividade na coleta de dados, 

além da possibilidade de debate entre os profissionais no entendimento sobre a 

definição de trabalho precário e suas formas, como se verá nos resultados, seção 3.3.   
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3. Resultados 

 

3.1. A dinâmica do mercado de trabalho formal em saúde no período 1995 a 

2008   

 

Nesta parte do relatório apresentamos os sinais da evolução dos mercados 

de trabalho de profissões de saúde selecionadas (Médicos, Cirurgiões-Dentistas –

CD –, Enfermeiros e Pessoal de Enfermagem – PE), comparativamente ao conjunto 

do emprego formal na economia no período 1995-2008. Antes de iniciar a análise  

apresentamos os números relativos aos contingentes atuais destes profissionais e o 

estoque de empregos formais projetados para 20104.   

Os médicos em atividade aptos ao exercício em 2010 somavam 357.015 

profissionais; os CD, 233.208; enfermeiros, 267.020 e PE 1.149.928 trabalhadores. 

No mesmo ano, os estoques de empregos formais destas categorias correspondiam 

a 294.281 empregos de médicos (82 vínculos formais de emprego para cada 100 

profissionais); 64.292 empregos de dentistas (27 vínculos por 100 profissionais); 

182.198 empregos de enfermeiros (68 vínculos por cada 100 profissionais) e 

683.656 empregos de PE (60 vínculos formais por cada 100 trabalhadores). A 

situação mais “confortável” dos médicos relativamente à capacidade de absorção 

dos profissionais pelo mercado formal de empregos assalariados é evidente e tem 

melhorado ao longo dos últimos anos. A dos dentistas é, sob esse aspecto, a pior, 

mas vem se mantendo relativamente inalterada ao largo das ultimas duas décadas. 

Enfermeiros e PE já tiveram uma situação “melhor” com relação à razão empregos e 

estoques de profissionais (Girardi, 2001).     

 

 

  

                                                           
4
 Os dados relativos aos profissionais correspondem ao numero de profissionais inscritos em 

atividade acessados em 05 de outubro de 2010 nos respectivos sítios eletrônicos dos Conselhos 
Profissionais. Os dados de enfermagem foram acessados a partir do Portal dos Enfermeiros. A 
projeção do estoque de empregos foi calculada a partir dos dados da RAIS relativos a 31 de 
dezembro de 2010.  
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A variação do emprego formal no período 

 

A Tabela 2 e a Figura 1 mostram a evolução dos estoques de empregos 

formais no total da economia e em ocupações de saúde selecionadas ao longo do 

período compreendido entre 1995 e 2008. No cômputo geral, para o total da 

economia, assistiu-se a um crescimento do emprego durante toda série, menos 

acentuado no ápice da crise, de 1995 a 1998, e praticamente constante nos demais 

intervalos. No acumulado do período, o emprego formal teve um crescimento de 

66% para o conjunto da economia brasileira (3,98% a.a).  Médicos e enfermeiros 

tiveram crescimento do emprego a ritmos mais elevados que o conjunto da 

economia, enquanto os dentistas apresentaram menores taxas de crescimento. 

 

Tabela 2 – Evolução do número de empregos no total da economia, setor saúde e ocupação, 
por ano e incrementos brutos, ano a ano - Brasil, 1995 a 2008 

  Médicos 
Cirurgiões-
Dentistas 

Enfermeiros 
Pessoal de 

enfermagem 
Total da 

economia 

1995 146.141 39.023 71.097 401291 23.755.736 

1998 134.456 37.354 69.051 429.787 24.491.635 

∆ 95/98 -8,00 -4,28 -2,88 7,10 3,10 

2002 174.735 41.131 82.201 562.987 28.683.913 

∆ 98/02 29,96 10,11 19,04 30,99 17,12 

2005 226.021 48.799 104.484 546.650 33.238.617 

∆ 02/05 29,35 18,64 27,11 -2,90 15,88 

2008 261.558 54.361 140.425 646.483 39.441.566 

∆ 05/08 15,72 11,40 34,40 18,26 18,66 

∆ 95/08 78,98 39,31 97,51 61,10 66,03 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS). 

 

 A Figura 1 mostra que as ocupações de nível superior da saúde (médicos, 

dentistas e enfermeiros), tiveram déficit de emprego de 95 para 98, maior para 

médicos, com queda de 8%. Nos demais anos houve crescimento e acima do 

observado no total da economia, exceto para dentistas. Os empregos de 

enfermeiros foram os que mais cresceram entre 95 e 2008, 97,5% de incremento, 
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provavelmente em consequência da pressão exercida sobre os mercados do boom 

das escolas de enfermagem observado no período, seguidos de médicos, com 

78,9% de variação positiva.   

Os empregos de nível técnico, como sugerem os dados, parecem ter crescido 

acima da média e não é possível precisar de fato o tamanho desse crescimento, já 

que a variação negativa de 2002 a 2005 parece refletir a mudança de classificação 

de pessoal de enfermagem para técnicos e auxiliares de enfermagem, e não uma 

queda real no emprego. De fato, outras pesquisas, como a de avaliação de impacto 

do Programa de Formação de Profissionais da Área de Enfermagem (PROFAE), 

realizadas pela EPSM-NESCON-UFMG, mostram um substantivo aumento da 

formalização desses profissionais ao longo da década de 2000. 

 Comparando os períodos 1995-2002 e 2002-2008, em termos de incremento 

anual do emprego, observa-se que no último período as taxas de crescimento foram 

muito superiores para todas as categorias, exceto o PE: crescimento geométrico 

anual de 6,9% a.a contra 2,6% a.a para médicos; 4,6% a.a contra 0,7% a.a para 

CDs, 9,3% contra 2,1% a.a para enfermeiros e 5,4% contra 2,7% a.a para o total do 

emprego na economia. O maior dinamismo do emprego formal observado no 

período 2002-2008 pode ser tomado como sinal de potencial formalização e 

desprecarização dos mercados de trabalho, mas deve ser interpretado com bastante 

cautela uma vez que estes resultados devem ser cotejados com a dinâmica da 

oferta e da estrutura dos mercados de trabalho de cada uma dessas profissões que 

apresentam situações muito diferentes.  
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Figura 1 – Incrementos brutos do número de empregos no total da economia, setor saúde e de ocupações de saúde selecionadas, ano a ano 
- Brasil, 1995 a 2008 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 
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A composição do emprego formal por sexo e faixa etária 

 

A participação feminina no mercado formal de trabalho cresceu de forma 

constante em todo o período para o conjunto do emprego, passando de 37,4% para 

41,1%, entre 1995 e 2008 (ver Tabela 3).  

Entre as ocupações de saúde, as mulheres constituem a maioria do emprego 

formal para todas as categorias da saúde, exceto para os médicos, onde o emprego 

masculino ainda representa quase 60% do total de vínculos formais, em que pese o 

crescimento constante da participação feminina no período, de 37,7% para 41,4%, 

de forma muito semelhante ao conjunto do emprego. A participação feminina no 

emprego de CD teve uma elevação constante ao longo dos anos do período, 

passando de 53,9% para 59,5% do emprego da categoria. Enfermeiras e PE 

apresentaram variações de pequena monta no período e no ano de 2008 

representavam, 87,6% e 83,7% do emprego das categorias, respectivamente. 

Os dados da evolução da composição do emprego por faixa de idade dos 

empregados são mostrados na Tabela 4. Observa-se um relativo “envelhecimento” 

do emprego no conjunto da economia, com o aumento da participação das faixas 

etárias de 40 a 49 anos e subsequentes. Entretanto, praticamente dois terços dos 

empregos no total do mercado de trabalho formal eram constituídos por pessoas em 

idade inferior aos 40 anos e 36,1% (a faixa modal) tinham até 29 anos em 2008.  

No caso das ocupações de saúde o quadro, como era de se esperar, é 

bastante diferente do conjunto da economia. Entre os médicos, por exemplo, é 

evidente o envelhecimento do emprego. As faixas etárias de até 29 anos, de 30 a 39 

anos e de 40 a 49 anos, vale dizer, os empregos de médicos até 50 anos de idade, 

tiveram sua participação reduzida de 87,5% para 61,4%. Por outro lado, os maiores 

de 50 anos aumentaram de 12% para aproximadamente 40% do emprego. O 

importante aumento das vagas e escolas de medicina observados nos anos 

recentes deve alterar um pouco esse quadro e o ligeiro aumento da participação do 

emprego dos médicos com até 29 anos, observado entre 2005 e 2008, de 6,7% para 

7,4% aponta nesse sentido.  
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Enfermeiros e Pessoal de Enfermagem têm seus empregos ocupados por 

pessoas mais jovens. Entre os enfermeiros a participação dos com até 29 anos 

aumentou de 22,2% para 30,3% entre 1995 e 2008 e, juntamente com a faixa dos 30 

a 39 anos, perfazem quase 2/3 do emprego da categoria. O boom do ensino em 

enfermagem ocorrido ao largo do período – um impressionante crescimento nas 

vagas e matriculas – explica o fenômeno. Os dentistas, por seu turno, encontram-se 

numa situação intermediária, entre os médicos e enfermeiros, com uma tendência a 

um relativo “envelhecimento” do emprego. 
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Tabela 3 – Número e distribuição (%) dos empregos formais nas ocupações de saúde selecionadas e total de ocupados, por sexo e ano – 
Brasil, 1995 a 2008  

Ocupações Sexo 

1995 1998 2002 2005 2008 

N % N % N % N % N % 

Médicos 

Masculino 91.114 62,3 82.737 61,5 104.609 59,9 136.139 60,2 153.338 58,6 

Feminino 55.027 37,7 51.719 38,5 70.126 40,1 89.882 39,8 108.220 41,4 

Total 146.141 100 134.456 100 174.735 100 226.021 100 261.558 100 

Cirurgiões-

Dentistas 

Masculino 17.999 46,1 16.660 44,6 17.248 41,9 20.419 41,8 21.991 40,5 

Feminino 21.024 53,9 20.694 55,4 23.883 58,1 28.380 58,2 32.370 59,5 

Total 39.023 100 37.354 100 41.131 100 48.799 100 54.361 100 

Enfermeiros 

Masculino 8.416 11,8 7.817 11,3 9.201 11,2 11.947 11,4 17.388 12,4 

Feminino 62.681 88,2 61.234 88,7 73.000 88,8 92.537 88,6 123.037 87,6 

Total 71.097 100 69.051 100 82.201 100 104.484 100 140.425 100 

Pessoal de 

enfermagem 

Masculino 63.237 15,8 71.039 16,5 97.484 17,3 95.445 17,5 105.165 16,3 

Feminino 338.054 84,2 358.748 83,5 465.503 82,7 451.205 82,5 541.318 83,7 

Total 401.291 100 429.787 100 562.987 100 546.650 100 646.483 100 

Total de 

empregos no 

mercado formal 

Masculino 14.882.013 62,6 15.084.796 61,6 17.265.351 60,2 19.832.111 59,7 23.234.981 58,9 

Feminino 8.873.723 37,4 9.406.839 38,4 11.418.562 39,8 13.406.506 40,3 16.206.585 41,1 

Total 23.755.736 100 24.491.635 100 28.683.913 100 33.238.617 100 39.441.566 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
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Tabela 4 – Distribuição (%) dos empregos formais nas ocupações de saúde selecionadas e 
total de ocupados, por faixa etária e ano – Brasil, 1995 a 2008 

Ocupações Faixa Etária 1995 1998 2002 2005 2008 

Médicos 

Até 29 anos 9,8 7,9 6,9 6,7 7,4 

30 a 39 anos 42,2 37,1 32,8 27,3 27,3 

40 a 49 anos 35,5 37,2 34,2 30,6 26,7 

50 a 64 anos 10,7 15,9 24,4 33,3 35,7 

65 anos ou mais 1,5 1,7 1,7 2,2 2,9 

Ignorado 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Cirurgiões-
Dentistas 

Até 29 anos 23,2 19,7 14,7 14,7 15,1 

30 a 39 anos 39,8 40,9 37,9 32,5 32,0 

40 a 49 anos 22,9 25,9 30,5 31,9 30,0 

50 a 64 anos 11,7 11,4 15,0 19,4 21,4 

65 anos ou mais 2,1 2,0 1,8 1,6 1,6 

Ignorado 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Enfermeiros 

Até 29 anos 22,2 21,6 23,3 26,7 30,3 

30 a 39 anos 46,5 43,7 36,2 32,0 33,4 

40 a 49 anos 22,7 25,5 30,4 30,1 23,9 

50 a 64 anos 7,7 8,3 9,6 10,7 12,0 

65 anos ou mais 0,7 0,9 0,5 0,4 0,4 

Ignorado 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Pessoal de 
enfermagem 

Até 29 anos 26,8 26,3 26,6 25,0 24,3 

30 a 39 anos 36,7 36,0 33,4 32,3 32,3 

40 a 49 anos 25,8 26,5 27,2 28,5 27,2 

50 a 64 anos 10,1 10,7 12,2 13,7 15,5 

65 anos ou mais 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 

Ignorado 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Total de 
empregos no 

mercado 
formal 

Até 29 anos 38,0 37,0 36,6 36,5 36,1 

30 a 39 anos 31,2 31,4 30,3 29,1 28,6 

40 a 49 anos 20,5 21,2 21,8 22,2 21,9 

50 a 64 anos 9,2 9,6 10,5 11,4 12,6 

65 anos ou mais 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 

Ignorado 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS). 

 



28 

 

A evolução dos vínculos formais de emprego por natureza jurídica do 

empregador e tipo de vínculo 

 

As Tabelas 5 e 6 mostram a evolução do emprego formal de acordo com a 

natureza jurídica do estabelecimento empregador e o tipo de vínculo de emprego, 

respectivamente. Para a economia como um todo se observa ao longo do período 

uma forte redução da participação relativa do emprego no setor público em 

contraposição a um correspondente aumento da participação do emprego privado. 

Como resultado desse crescimento diferencial, menos de 10% do total do 

emprego na economia brasileira era demandado por estabelecimentos do setor 

público em 2008, contra a participação de 21% em 1995 (Tabela 5). O mesmo não 

ocorre em relação ao emprego de profissionais de saúde onde o setor público 

detinha a maior parte dos empregos de médicos (73,5%), dentistas (78,8%) e 

enfermeiros (52%) em 2008. Na verdade, a hegemonia do emprego público na 

saúde para estas categorias, já observada desde os anos da década dos oitenta, 

aumentou no período em decorrência da expansão do SUS e do processo de 

municipalização.  

Com relação ao emprego em saúde, o setor privado só predomina entre os 

técnicos e auxiliares de saúde, estando fortemente concentrado no segmento 

hospitalar da assistência à saúde. A participação do setor privado, nomeadamente a 

dos estabelecimentos de natureza lucrativa no emprego em saúde, é francamente 

minoritária e vem decrescendo. Entre médicos e dentistas a participação do privado 

lucrativo decresceu no período, respectivamente, de 18,1% para 9% e de 9,5% para 

6,3%. O dado revela o que diversas pesquisas realizadas pela EPSM, ao largo dos 

anos 2000, já apontavam, ou seja, a baixa propensão do setor privado na área da 

saúde a contratar trabalho de médicos e dentistas sob a forma assalariada, 

mormente o privado lucrativo.  

Vale destacar o crescimento da participação relativa dos estabelecimentos 

privados não-lucrativos (estabelecimentos do terceiro setor) na demanda efetiva por 

força de trabalho na economia brasileira no período. A participação relativa do 

referido segmento passou de 34% para 37,9% do total do emprego, de 14,7% para 
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17,4% do emprego médico e de 20,8% para 27,6% do de enfermeiros. Entre os 

dentistas a participação do segmento privado não lucrativo vem caindo e entre o PE 

manteve-se no mesmo patamar. 

O crescimento da participação dos vínculos estatutários observada entre as 

categorias da saúde (Tabela 6) pode ser interpretado na mesma linha do aumento 

da participação do setor público como decorrência do processo de municipalização 

da saúde e de consolidação do SUS. Enquanto no total da economia a proporção de 

empregos estatutários se manteve a mesma entre médicos houve crescimento de 

48,9% para 63,7%; CD de 54,1% para 66,3%; enfermeiros de 38% para 43,9%; PE 

de 27,8% para 37,3%. Destaca-se ainda que, apesar do aumento da proporção de 

vínculos estatutários, observou-se na área da enfermagem (nível superior e técnico), 

a predominância de vínculos CLT durante todo o período, ao contrário de médicos e 

dentistas.  
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Tabela 5 – Distribuição (%) dos empregos formais nas ocupações de saúde selecionadas e 
total de ocupados, por natureza jurídica do estabelecimento e ano – Brasil, 1995 a 2008 

Ocupações Sexo 1995 1998 2002 2005 2008 

Médicos 

Setor Público 66,6 65,2 70,8 75,3 73,5 

Privado lucrativo 18,1 17,1 11,8 9,1 9,0 

Privado não lucrativo 14,7 17,6 17,3 15,6 17,4 

Pessoas físicas e outras 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Ignorado 0,5 0,0 * * * 

Total 100 100 100 100 100 

Cirurgiões-
Dentistas 

Setor Público 71,6 71,6 76,8 79,7 78,8 

Privado lucrativo 9,5 8,3 6,9 5,1 6,3 

Privado não lucrativo 17,4 19,2 16,1 15,0 14,8 

Pessoas físicas e outras 0,6 0,6 0,2 0,1 0,1 

Ignorado 0,9 0,3 * * * 

Total 100 100 100 100 100 

Enfermeiros 

Setor Público 52,2 44,4 51,0 54,0 52,0 

Privado lucrativo 25,6 27,5 20,8 18,6 20,2 

Privado não lucrativo 20,8 27,4 27,8 27,2 27,6 

Pessoas físicas e outras 0,7 0,7 0,3 0,1 0,1 

Ignorado 0,6 0,1 * * * 

Total 100 100 100 100 100 

Pessoal de 
enfermagem 

Setor Público 39,1 36,9 41,6 44,5 43,3 

Privado lucrativo 28,6 30,4 27,3 24,7 25,4 

Privado não lucrativo 30,3 31,3 30,0 30,4 30,9 

Pessoas físicas e outras 1,2 1,3 1,1 0,4 0,4 

Ignorado 0,8 0,1 * * * 

Total 100 100 100 100 100 

Total de 
empregos no 

mercado formal 

Setor Público 21,1 15,4 10,2 11,6 9,8 

Privado lucrativo 38,5 44,5 45,5 44,7 47,1 

Privado não lucrativo 34,0 32,8 37,4 37,7 37,9 

Pessoas físicas e outras 5,5 7,1 6,9 6,1 5,2 

Ignorado 0,8 0,2 * * * 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS). 
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Tabela 6 – Distribuição (%) dos empregos formais nas ocupações de saúde selecionadas e 
total de ocupados, por vínculo de trabalho e ano – Brasil, 1995 a 2008 

Ocupações Vínculo 1995 1998 2002 2005 2008 

Médicos 

CLT 49,8 50,0 37,6 33,8 33,3 

Estatutário 48,9 49,2 61,2 63,8 63,7 

Temporário 0,8 0,6 0,4 2,3 2,9 

Outros 0,6 0,1 0,8 0,1 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Cirurgiões-
Dentistas 

CLT 45,2 42,9 32,8 31,5 31,6 

Estatutário 54,1 56,4 66,5 66,8 66,3 

Temporário 0,5 0,4 0,5 1,6 2,0 

Outros 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 

Total 100 100 100 100 100 

Enfermeiros 

CLT 60,9 64,7 56,4 53,1 54,2 

Estatutário 38,0 32,5 42,6 45,2 43,9 

Temporário 0,8 0,6 0,5 1,8 2,0 

Outros 0,4 0,1 0,4 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Pessoal de 
enfermagem 

CLT 71,4 72,2 63,3 60,9 61,5 

Estatutário 27,8 27,3 35,9 38,2 37,3 

Temporário 0,4 0,4 0,4 0,9 1,2 

Outros 0,4 0,1 0,4 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Total de 
empregos no 

mercado formal 

CLT 77,8 77,4 76,6 77,2 78,2 

Estatutário 21,0 21,4 22,2 21,3 20,2 

Temporário 0,5 0,6 0,8 0,9 0,9 

Outros 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS). 
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A evolução dos vínculos formais de emprego por tempo do emprego e carga 

horária 

 

No total da economia, o crescimento da formalização do emprego não foi 

acompanhado por uma diminuição da instabilidade relativa dos postos de trabalho, 

uma vez que os empregos com duração de 2 anos e mais caíram de 55,7% do total 

do emprego em 1995 para 50,4% em 2008. Os empregos com menos de 1 ano de 

duração aumentaram no período quase 4% (Tabela 7). Entre as ocupações de 

saúde, muito provavelmente pela importância relativa do setor público e dos vínculos 

estatutários, conforme visto, a participação dos empregos com 2 anos e mais de 

duração é superior ao total da economia, situando-se em torno dos 70%. Apesar 

isso, a tendência observada foi de queda dos empregos nessa faixa de tempo de 

duração, tidos como mais “estáveis”.  

Com relação à distribuição do emprego formal por carga horária, observa-se 

para o total da economia uma concentração em torno da faixa de mais de 40 horas 

semanais de trabalho que, inclusive, sofreu aumento no período, de 64% em 1995 

para 69,5% em 2008 (ver Tabela 8). Na área da saúde, é possível distinguir dois 

perfis com relação a esta questão. Por um lado, a maioria do emprego de médicos e 

dentistas na faixa de até 30 horas semanais e de enfermeiros e PE, no intervalo de 

31 a 40 horas. Importante destacar que neste último caso, aumentou a participação 

do emprego na faixa em questão. Por outro lado, a proporção do emprego de 

dentistas na primeira faixa de carga horária diminuiu de 71,1% para 62,9%. 
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Tabela 7 – Distribuição (%) dos empregos formais nas ocupações de saúde selecionadas e 
total de ocupados, por tempo de trabalho e ano – Brasil, 1995 a 2008 

Ocupações Tempo de trabalho 1995 1998 2002 2005 2008 

Médicos 

Menos de 1 ano 16,4 15,3 17,5 18,4 18,7 

De 1 a menos de 2 anos 12,1 9,8 10,7 9,1 10,7 

2 e mais 71,5 74,9 71,7 72,5 70,6 

Ignorado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Cirurgiões-
Dentistas 

Menos de 1 ano 12,9 10,8 10,9 13,8 15,0 

De 1 a menos de 2 anos 10,0 8,2 8,2 8,1 9,1 

2 e mais 77,0 80,9 80,8 78,1 75,9 

Ignorado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Enfermeiros 

Menos de 1 ano 20,2 19,8 24,3 24,2 24,5 

De 1 a menos de 2 anos 12,9 12,5 14,2 13,2 14,1 

2 e mais 66,8 67,6 61,5 62,6 61,4 

Ignorado 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Pessoal de 
enfermagem 

Menos de 1 ano 20,0 18,3 18,8 17,6 19,0 

De 1 a menos de 2 anos 12,6 12,7 13,0 11,5 11,7 

2 e mais 67,3 69,0 68,1 70,9 69,2 

Ignorado 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Total de 
empregos no 

mercado 
formal 

Menos de 1 ano 30,0 28,0 29,8 31,8 33,7 

De 1 a menos de 2 anos 14,2 15,5 15,8 15,3 15,8 

2 e mais 55,7 56,4 54,4 52,9 50,4 

Ignorado 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS). 

 

  



34 

 

Tabela 8– Distribuição (%) dos empregos formais nas ocupações de saúde selecionadas e total 
de ocupados, por horas semanais contratadas e ano – Brasil, 1995 a 2008 

Ocupação Horas 1995 1998 2002 2005 2008 

Médicos 

Até 30 horas 71,9 69,2 71,9 71,8 70,2 

De 31 a 40 horas 19,5 21,2 18,9 20,0 20,9 

Mais de 40 horas 8,5 9,6 9,2 8,2 9,0 

Ignorado 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Cirurgiões-
Dentistas 

Até 30 horas 71,1 70,3 70,7 66,1 62,9 

De 31 a 40 horas 18,5 18,5 17,3 21,1 22,8 

Mais de 40 horas 10,2 11,1 12,0 12,7 14,3 

Ignorado 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Enfermeiros 

Até 30 horas 21,2 21,2 27,3 22,9 22,7 

De 31 a 40 horas 50,5 49,5 47,3 55,3 53,3 

Mais de 40 horas 28,1 29,4 25,3 21,8 24,0 

Ignorado 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Pessoal de 
enfermagem 

Até 30 horas 14,3 12,5 19,1 16,5 16,2 

De 31 a 40 horas 51,3 51,4 46,6 54,3 54,7 

Mais de 40 horas 34,2 36,1 34,3 29,2 29,2 

Ignorado 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Total de 
empregos no 

mercado formal 

Até 30 horas 13,0 13,2 12,1 10,9 10,5 

De 31 a 40 horas 22,7 21,9 20,2 20,8 19,9 

Mais de 40 horas 64,0 64,8 67,7 68,3 69,5 

Ignorado 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS). 
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A evolução da remuneração dos vínculos formais de emprego 

 
  

No que diz respeito à evolução dos salários médios, em Reais, dos vínculos 

formais de emprego, a Tabela 9 e a Figura 2 mostram importante crescimento ao 

longo de todo o período para todas as ocupações selecionadas. Esse incremento foi 

maior entre Médicos (226,1%), seguidos por Enfermeiros (210,5%), Dentistas 

(185,3%) e pelo Pessoal de Enfermagem (179%). Todas as ocupações cresceram 

acima do total da economia, que teve incremento de 142,1%. O intervalo de maior 

dinamismo, do ponto de vista salarial, foi entre 1998 e 2002. 

A Tabela 10 e a Figura 3 mostram a evolução dos salários por tipo de vínculo. 

Para as quatro ocupações de saúde, os maiores incrementos foram observados nos 

vínculos temporários, especialmente entre médicos, cujo crescimento foi de 424,2%, 

contra 234,4% entre os vínculos CLT e 218,7% nos vínculos de estatutários.  

 

 
 
  



36 

 

Tabela 9 – Evolução dos salários médios no ano de referência, em Reais, de ocupados no total 
da economia e ocupações de saúde selecionadas – Brasil, 1992 a 2008 

 Médicos 
Cirurgiões-

Dentistas 
Enfermeiros 

Pessoal de 

enfermagem 

Total da 

economia 

1995 1.197,20 890,54 857,96 411,57 572,18 

1998 1.655,47 1.182,16 1.150,07 537,12 696,00 

∆ 95/98 38,3 32,7 34,0 30,5 21,8 

2002 2.090,72 1.502,41 1.635,35 649,02 847,33 

∆ 98/02 64,2 65,2 84,9 57,1 58,0 

2005 2.813,20 1.988,48 2.224,95 914,67 1.092,08 

∆ 02/05 34,6 32,4 36,1 40,9 28,9 

2008 3.904,47 2.540,68 2.663,86 1.148,23 1.385,48 

∆ 05/08 38,8 27,8 19,7 25,5 26,9 

95/08 226,1 185,3 210,5 179,0 142,1 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) – MTE. 
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Figura 2 – Evolução dos salários médios no mercado formal, em Reais, no total da economia e 
de ocupações de saúde selecionadas – Brasil, 1995 a 2008 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) – MTE. 
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Tabela 10 – Renda média por vínculo no mercado de trabalho formal segundo ocupação de 
saúde selecionada – Brasil, 1995 a 2008 

 Vínculo 1995 1998 2002 2005 2008 

Médicos 

CLT 1.176,43 1.529,36 2.240,80 2.974,71 3.934,54 

Estatutário 1.224,52 1.591,87 1.657,13 2.733,27 3.902,17 

Temporário 688,56 895,12 2.141,04 2.634,60 3.609,17 

Outros 1.346,96 1.751,05 2.241,92 2.508,13 3.395,99 

Total 1.197,20 1.556,36 2.090,72 2.813,20 3.904,47 

Cirurgiões-

Dentistas 

CLT 864,07 1.123,29 1.465,94 1.911,71 2.442,55 

Estatutário 917,31 1.192,50 1.345,50 2.023,90 2.596,49 

Temporário 594,96 773,44 1.910,57 2.041,50 2.250,56 

Outros 628,34 816,85 1.424,43 1.608,40 1.918,28 

Total 890,54 1.157,71 1.502,41 1.988,48 2.540,68 

Enfermeiros 

CLT 820,33 1.066,43 1.716,90 2.278,43 2.597,52 

Estatutário 927,20 1.205,37 1.296,20 2.169,18 2.758,96 

Temporário 562,28 730,96 1.436,69 2.023,41 2.373,78 

Outros 561,77 730,30 1.368,76 1.612,91 2.196,39 

Total 857,96 1.115,34 1.635,35 2.224,95 2.663,86 

Pessoal de 

enfermagem 

CLT 393,99 512,18 655,16 885,74 1.075,89 

Estatutário 461,65 600,14 637,79 967,13 1.276,78 

Temporário 226,98 295,08 446,74 620,58 863,91 

Outros 332,02 431,62 842,57 384,42 503,28 

Total 411,57 535,04 649,02 914,67 1.148,23 

Total da 

economia 

CLT 535,88 696,65 755,78 983,74 1.221,54 

Estatutário 712,20 925,86 1.170,36 1.502,16 2.050,30 

Temporário 331,87 431,42 529,31 673,76 894,85 

Outros 993,94 1.292,13 1.297,24 1.267,18 1.076,67 

Total 572,18 743,84 847,33 1.092,08 1.385,48 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) – MTE. 
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Figura 3 – Incrementos brutos no salário médio no mercado de trabalho formal de médicos, dentistas, enfermeiros e pessoal de 
enfermagem, por vínculo – Brasil, 1995 a 2009 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) – MTE
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3.2. Evolução do trabalho em saúde a partir da PNAD 

 

Composição demográfica dos ocupados em saúde 

 

Do ponto de vista da composição por sexo da população ocupada no Brasil, 

assistiu-se a um gradativo aumento da participação de mulheres de 38,8% da 

população ocupada5 em 1992 para 42,4% em 2008, como mostra a Tabela 15. Esse 

crescimento também foi observado entre dentistas, porém de forma mais acentuada, 

já que as mulheres passaram a representar a maioria dos ocupados, variando de 

43,1% para 56,5%, no mesmo período. Entre enfermeiros e pessoal de enfermagem, 

a maioria feminina em torno dos 90%, entre os primeiros, e 86%, entre estes últimos, 

manteve-se ao longo do período, exceto para um pequeno aumento da participação 

masculina de 1992 para 1998. 

Houve crescimento da participação de mulheres entre os médicos de 36,4% 

para 41,9% entre 1992 e 2008. Em 2002 registra-se o maior índice de participação 

feminina, 47,9%, observando-se, portanto um recuo em 2008. Tal movimento pode 

ser explicado pela permanência ou retorno ao mercado de trabalho de médicos 

aposentados e ou mais velhos, cuja maioria absoluta é do sexo masculino. 

Entretanto, há de se destacar que houve crescimento da participação feminina entre 

profissionais habilitados ao exercício no período de 2000 a 2009, passando de 

35,5% para 39%, o mesmo ocorrendo com relação aos empregos no mercado 

formal de trabalho, conforme visto6.  

 

  

                                                           
5
 Sempre que se fizer referência ao total da população ocupada, considere a população ocupada com 

15 anos e mais de idade.  

6
 Conforme os dados do CFM, de 2000 a 2009, a proporção de mulheres no universo de médicos 

registrados no Brasil subiu de 35,5% para 39%. Considerando-se apenas os novos registros de 
médicos, ou seja, aqueles que se inscreveram nos conselhos regionais de medicina entre 2000 e 
2009, 50,08% (33.999 profissionais) eram mulheres. 
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Tabela 5 – Distribuição de ocupados em saúde, segundo ocupação selecionada, e total da 
população ocupada, por sexo e ano – Brasil, 1992 a 2008 

Ocupação e sexo 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Médicos 
  

Feminino 36,4 46,7 47,9 41,9 

Masculino 63,6 53,3 52,1 58,1 

  Total 100 100 100 100 

Cirurgiões-
Dentistas 

  
Feminino 43,1 52,4 57,6 56,5 

Masculino 56,9 47,6 42,4 43,5 

  Total 100 100 100 100 

Enfermeiros 
  

Feminino 90,0 86,9 90,4 89,4 

Masculino 10,0 13,1 9,6 10,6 

  Total 100 100 100 100 

Pessoal de 
enfermagem 

  
Feminino 86,9 83,6 88,8 86,5 

Masculino 13,1 16,4 11,2 13,5 

  Total 100 100 100 100 

População 
ocupada 

  
Feminino 38,8 39,5 41,3 42,4 

Masculino 61,2 60,5 58,7 57,6 

  Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – IBGE. 

 

 Do ponto de vista da composição por raça/cor da pele da população ocupada, 

observou-se para todas as ocupações e também para o total da economia, uma 

diminuição da proporção de brancos e aumento da de pardos, como mostra a 

Tabela 16. Entre médicos e dentistas, mais de 80% dos ocupados nos quatro anos 

se declararam como brancos, e entre enfermeiros, um pouco mais de 70%, tendo 

caído para 67,2% em 2008. A composição por raça/cor da pele do pessoal de 

enfermagem é a mais próxima do total da população ocupada, qual seja, em torno 

de 50% de brancos, quase 40% de pardos e 10% de pretos. 
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Tabela 6 – Distribuição de ocupados em saúde, segundo ocupação selecionada, e total da 
população ocupada, por raça/cor da pele e ano – Brasil, 1992 a 2008 

Ocupação e raça/cor da pele 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Médicos 

 Branca 89,3 88,6 88,2 82,3 

Preta * 1,3 1,0 2,3 

Parda 6,4 8,3 8,5 12,1 

Outras 4,3 1,8 2,2 3,4 

 Total 100 100 100 100 

Cirurgiões-
Dentistas 

 Branca 83,7 90,1 85,4 82,1 

Preta 1,8 * 1,1 1,5 

Parda 12,3 6,9 8,3 13,8 

Outras 2,2 2,9 5,2 2,5 

 Total 100 100 100 100 

Enfermeiros 

 Branca 71,2 73,2 78,4 67,2 

Preta 5,6 6,0 6,0 5,0 

Parda 22,7 20,3 14,5 25,7 

Outras 0,5 0,5 1,1 2,0 

 Total 100 100 100 100 

Pessoal de 
enfermagem 

 Branca 57,5 54,5 59,5 52,6 

Preta 7,6 8,0 9,3 11,4 

Parda 34,1 36,8 30,7 35,3 

Outras 0,8 0,7 0,6 0,8 

 Total 100 100 100 100 

População 
ocupada 

 Branca 54,4 54,6 54,2 49,2 

Preta 5,7 6,0 5,9 7,4 

Parda 39,3 38,6 39,2 42,4 

Outras 0,6 0,9 0,7 0,9 

 Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – IBGE. 

 

A distribuição por faixa etária, Tabela 17, revela um padrão de diminuição da 

proporção de ocupados com até 29 anos de idade em todas as ocupações e para o 

total da economia. O mesmo pode ser explicado pelos aumentos da escolarização 

média da população e da idade média ao primeiro emprego, ocorridos no período. 

No caso do pessoal de enfermagem, a exigência da formação técnica para exercício 

da profissão pode ter contribuído de forma significativa para a queda na proporção 

de ocupados com idade entre 15 e 29 anos, de 29,5% para 20,9%, de 92 para 2008. 
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Em outras palavras, essa diminuição pode ser evidência da profissionalização de 

trabalhadores na área da enfermagem no período em questão. 

 

Tabela 7 – Distribuição de ocupados em saúde, segundo ocupação selecionada, e total da 
população ocupada, por raça/cor da pele e ano – Brasil, 1992 a 2008 

Ocupação e faixa etária 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Médicos 

Até 29 anos 15,8 14,4 16,0 11,9 

De 30 a 39 anos 40,8 39,3 29,4 20,0 

De 40 a 49 anos 26,9 28,1 28,9 24,8 

De 50 a 59 anos 10,4 12,2 19,9 24,9 

60 anos e mais 6,2 5,8 5,7 13,4 

Total 100 100 100 100 

Cirurgiões-
Dentistas 

Até 29 anos 25,4 21,8 25,3 21,9 

De 30 a 39 anos 30,6 37,6 35,5 30,5 

De 40 a 49 anos 16,5 25,6 22,2 29,3 

De 50 a 59 anos 19,3 9,7 10,1 11,3 

60 anos e mais 8,2 5,4 6,9 7,2 

Total 100 100 100 100 

Enfermeiros 

Até 29 anos 32,9 25,4 22,9 30,2 

De 30 a 39 anos 40,1 33,6 38 34,6 

De 40 a 49 anos 14,3 27,4 28 23,3 

De 50 a 59 anos 11,3 9,8 9,8 10,4 

60 anos e mais 1,5 3,8 1,4 1,5 

Total 100 100 100 100 

Pessoal de 
enfermagem 

De 15 a 29 anos 29,5 25,1 27,7 20,9 

De 30 a 39 anos 35,4 33,7 32,3 32,2 

De 40 a 49 anos 23,9 28,5 28,2 27,7 

De 50 a 59 anos 9,0 10,1 10,2 16,7 

60 anos e mais 2,1 2,7 1,6 2,5 

Total 100 100 100 100 

População 
ocupada 

De 15 a 29 anos 40,7 36,8 35,8 33,3 

De 30 a 39 anos 25,4 26,2 25,7 24,5 

De 40 a 49 anos 17,6 19,9 20,6 21,6 

De 50 a 59 anos 9,8 10,8 11,5 13,6 

60 anos e mais 6,5 6,4 6,4 7,0 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Por outro lado, é bastante significativo o incremento da proporção de pessoas 

com mais de 60 anos de idade no mercado de trabalho, o que pode ser verificado 

principalmente entre os médicos, cuja proporção de ocupados nessa faixa etária 

cresceu de 6,2% em 1992 para 13,4% em 2008. Como citado anteriormente, trata-se 

de uma evidência da permanência no mercado de trabalho, ou de retorno a ele, de 

profissionais aposentados ou dos que têm adiado sua aposentadoria. Tal tendência, 

no entanto, não é observada entre os enfermeiros e o pessoal de enfermagem, já 

que a proporção de trabalhadores na última faixa etária ficou em torno dos 2% em 

toda a série. Para os ocupados em enfermagem, superior e técnico, a aposentadoria 

parece se constituir em efetiva saída do mercado de trabalho.  

 Na distribuição por região geográfica, como mostra a Tabela 18, verificou-se 

que o maior volume de trabalhadores em todas as profissões analisadas residia na 

região Sudeste, nos quatro anos da série. Entretanto, enquanto os ocupados da 

região representavam, durante todo o período, cerca de 40% do total da economia, a 

proporção de médicos e dentistas variou de 61% a 58%, destacando a iniqüidade na 

distribuição desses profissionais. 
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Tabela 8 – Distribuição de ocupados em saúde, segundo ocupação selecionada, e total da 
população ocupada, por região geográfica – Brasil, 1992 a 2008 

Ocupação e Região 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Médicos 

 Norte 2,8 2,7 2,6 3,2 

 Nordeste 13,5 17 17,2 16,4 

 Sudeste 61,1 58,5 59,5 57,5 

 Sul 15 13,9 13,3 15,9 

 Centro-oeste 7,6 7,8 7,4 7,0 

 Total 100 100 100 100 

Cirurgiões-
Dentistas 

 Norte 3,2 1,3 3,0 2,7 

 Nordeste 17,9 9,5 10,7 12,0 

 Sudeste 59,2 66,1 62,9 57,9 

 Sul 13,4 14,8 16,4 18,2 

 Centro-oeste 6,3 8,3 7,1 9,3 

 Total 100 100 100 100 

Enfermeiros 

 Norte 10,6 5,7 6,0 7,0 

 Nordeste 22,9 20,8 15,6 23,1 

 Sudeste 40,8 41,3 58,2 46,4 

 Sul 19,4 23,5 14,5 16,2 

 Centro-oeste 6,4 8,6 5,7 7,3 

 Total 100 100 100 100 

Pessoal de 
enfermagem 

 Norte 4,8 4,9 5,4 7,2 

 Nordeste 23,2 26,2 20,4 21,5 

 Sudeste 52,6 48,2 51,2 49,5 

 Sul 12,3 13,8 16,7 15,6 

 Centro-oeste 7,1 6,8 6,4 6,2 

 Total 100 100 100 100 

População 
ocupada 

Norte 4,0 4,5 5,3 7,4 

Nordeste 28,5 28,6 27,2 26,6 

Sudeste 43,0 42,6 43,2 42,6 

Sul 17,5 17,0 17,0 15,9 

Centro-oeste 7,0 7,3 7,3 7,5 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – IBGE. 

 

 

 

 

 



46 

 

Atributos do trabalho principal de ocupados em saúde 

 

Um dos atributos mais importantes para a análise da precariedade do trabalho 

em saúde é o tipo de vínculo, apresentado na Tabela 19. Verificou-se para o total da 

população ocupada uma pequena diminuição do número relativo de empregados 

com carteira, de 29,6% em 1992 para 28,4% em 1998, seguida de ligeira 

recuperação em 2002, 29,3%, e de aumento significativo em 2008, 34,5%. O 

emprego público se manteve mais ou menos estável, porém alcançando baixo 

crescimento de 6,1% para 7%. Os empregados sem carteira e conta própria 

ampliaram sua representação em relação ao total de ocupados nos dois primeiros 

anos da série, sofrendo queda nos dois últimos. Os empregadores cresceram de 

3,7% para 4,5% durante todo período. 

No que diz respeito aos médicos, a proporção de empregados com carteira se 

manteve abaixo da observada para o total da economia nos quatro anos, tendo 

sofrido queda durante toda a década compreendida entre 1992 e 2002, de 25,7% 

para 19,5%. Em 2008, houve pequena recuperação, 22,5%, mas sem retornar ao 

mesmo patamar do início da série. Também cresceu a proporção de empregados 

sem carteira (de 13,9% para 17,3%) e estatutários (de 25,6% para 28,8%), em 

relação ao total de médicos ocupados. Ao mesmo tempo, houve redução relativa 

dos ocupados como conta própria, principalmente no intervalo entre os dois últimos 

anos, de 21,8% para 11,4%. É bastante significativo o fato de que tal queda ocorreu 

paralelamente ao incremento de empregadores, de 10,1% para 19,4%.  

A Figura 11 mostra que o número de médicos cujo trabalho principal se 

configurava através de relação heterônoma (empregados, com ou sem carteira ou 

estatutário) permaneceu a maioria ao longo de todo o período, tendo aumentado no 

último intervalo. Esse aumento, paradoxalmente, ocorreu sustentado no emprego 

público e no sem carteira de trabalho. O aumento de empregadores e a diminuição 

dos trabalhadores como conta própria, por outro lado, sugere uma inversão de um 

vínculo pelo outro. Nesse aspecto, o trabalho de médicos no período parece refletir 

uma flexibilização pelo uso de estratégias contrapostas aos tributos e a rigidez dos 

empregos formais e dos contratos de autônomo. 
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O trabalho de dentistas mostra uma preferência por vínculos como conta 

própria e empregador, o que se explica pela forte atuação desses profissionais em 

consultórios particulares, como mostra a Figura 12. No primeiro caso, do primeiro ao 

último ano, assistiu-se um decréscimo de 46,8% para 32,4%, em relação ao total de 

dentistas ocupados, já no caso dos empregadores, um acréscimo de 18,4% para 

39,5%. Verificou-se ainda, diminuição na proporção de empregados com carteira e 

estatutários e aumento dos empregados sem carteira. Diferentemente da tendência 

de flexibilização verificada para médicos, o crescimento do número de 

empregadores parece refletir melhoria na condição de trabalho desses profissionais, 

já que este tipo de vínculo é percebido como preferencial na profissão.  

No que diz respeito aos enfermeiros e pessoal de enfermagem, verificou-se o 

contrário, isto é, maior incidência de trabalho formal, somando empregados com 

carteira e estatutários. Quase 90% desses profissionais têm o vínculo do trabalho 

principal nestas modalidades. No entanto, como efeito da crise de 1990, assistiu-se 

naquela década e de forma continuada nos anos 2000, aumento da proporção dos 

empregados sem carteira, sendo de 4,9% para 12,6% entre enfermeiros, e de 6,1% 

para 13,9%, entre o pessoal de enfermagem, de 1992 a 2008. Nesse caso, inclusive 

em função de se constituírem como ocupações com forte tendência à formalização, 

tal aumento pode ter implicado, de fato, em precarização do trabalho. 
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Tabela 9 – Distribuição de ocupados em saúde, segundo ocupação selecionada, e total da 
população ocupada, por tipo de vínculo – Brasil, 1992 a 2008 

Ocupação e vínculo 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Médicos 
  

Empregado com carteira 25,7 20,7 19,5 22,5 

Estatutário 25,6 27,1 24,9 28,8 

Empregado sem carteira 13,9 15,9 17,8 17,3 

Conta própria 23,0 20,2 21,8 11,4 

Empregador 10,1 15,8 15,0 19,4 

Outros 1,7 0,4 0,9 0,6 

  Total 100 100 100 100 

Cirurgiões-
Dentistas 

  

Empregado com carteira 14,4 6,5 5,3 5,3 

Estatutário 15,9 6,9 12,1 11,9 

Empregado sem carteira 4,3 6,4 8,1 10,9 

Conta própria 46,8 43,4 45,0 32,4 

Empregador 18,4 36,8 29,3 39,5 

Outros 0,2  * 0,1 *  

  Total 100 100 100 100 

Enfermeiros 
  

Empregado com carteira 55,0 47,9 41,4 45,7 

Estatutário 39,6 36,3 45,6 41,0 

Empregado sem carteira 4,9 15,8 8,4 12,6 

Conta própria  * *  3,5 0,6 

Outros 0,6  * 1,1 0,1 

  Total 100 100 100 100 

Pessoal de 
enfermagem 

  

Empregado com carteira 61,5 51,5 52,8 51,6 

Estatutário 31,1 34,2 31,3 32,2 

Empregado sem carteira 6,1 11,9 10,9 13,9 

Conta própria 1,0 1,3 2,8 1,9 

Empregador  * 0,1 *  *  

Outros 0,3 1,1 2,1 0,4 

  Total 100 100 100 100 

População 
ocupada 

  

Empregado com carteira 29,6 28,4 29,3 34,5 

Estatutário 6,1 6,5 6,4 7,0 

Empregado sem carteira 22,1 23,0 24,3 22,4 

Conta própria 21,7 23,0 22,3 20,2 

Empregador 3,7 4,1 4,2 4,5 

Outros 16,8 15,1 13,5 11,4 

  Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Figura 4 – Evolução da proporção de médicos empregados*, conta-própria e empregador, em 
relação ao total de médicos ocupados – Brasil, 1992 a 2008 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – IBGE. 

*Com ou sem carteira e estatutário. 

 

 

Figura 5 – Evolução da proporção de dentistas empregados*, conta-própria e empregador, em 
relação ao total de dentistas ocupados – Brasil, 1992 a 2008 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – IBGE. 

*Com ou sem carteira e estatutário. 
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A análise sobre o número de trabalhos que a pessoa tinha na semana de 

referência da pesquisa, discriminado por um ou mais de um trabalho, revelou que os 

profissionais de saúde selecionados acumulam, em média, mais trabalhos do que o 

total de ocupados na economia. A existência de mais de um vínculo por pessoa é 

reflexo da maior flexibilidade de contratos e cargas horárias, bem como da adoção, 

por parte dos trabalhadores, de estratégias para melhoria dos rendimentos. 

Note-se que, enquanto cerca de 5% do total de ocupados na economia, ao 

longo dos quatro anos, detinha mais de um trabalho, entre os médicos o percentual 

chegou a 53,3% em 2008, sendo que em 1992 o valor já era expressivo, 48,2%, 

como mostra a Figura 13. Em seguida, observaram-se as maiores proporções de 

trabalhadores com mais de um trabalho entre os dentistas, ainda que em ritmo de 

queda, passando de 35,2% para 26,1% do primeiro ao último ano. O número relativo 

de enfermeiros com mais de um trabalho cresceu de 15,3% para 20,1%, com 

destaque para um pico em 2002 de 26,5%. Também aumentou a proporção de 

técnicos e auxiliares de enfermagem com dois ou mais trabalhos, de 8,2% para 

13,9%. 

A ocorrência de mais de um trabalho entre médicos e dentistas é verificada 

principalmente entre aqueles que declararam o trabalho principal como sendo 

estatutário (Tabelas 23 e 27 em anexo). Não obstante, também são maiores as 

proporções de funcionários públicos com empregos de até 29 horas, em relação aos 

trabalhadores com outro tipo de vínculo (Tabelas 25 e 29), carga horária que 

favorece a busca e exercício de mais de um trabalho. 
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Figura 6 – Evolução da proporção da população ocupada e de ocupados nas ocupações de 
saúde selecionadas com mais de um trabalho na semana de referência – Brasil, 1992 a 2008 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) – IBGE. 

 

 A tabela 20 explora a distribuição de trabalhadores nas ocupações estudadas 

segundo tempo de permanência no trabalho principal. Trata-se de um importante 

indicador para análise do trabalho precário, na medida em que informa o nível de 

instabilidade no trabalho. Para o total da economia, 23,9% dos ocupados em 1992 

estavam no trabalho principal há até 12 meses, o que indica um alto grau de 

instabilidade.  

Os percentuais observados para todas as ocupações de saúde selecionadas 

são menores do que o total da economia, principalmente entre dentistas, em que 

pese ter ocorrido um crescimento 5,7%, em 1992, para 11,6%, em 2002, no número 

de profissionais na primeira faixa de tempo. Em 2008, houve recuo para 10%. Entre 

médicos, não se verificaram oscilações significativas, ficando em torno de 10% ao 

longo de todo o período. Os enfermeiros registraram os maiores percentuais nessa 

faixa, em relação às demais ocupações selecionadas, 18,6% em 1992 e 19,1% em 

2008. Finalmente, cresceu a proporção de técnicos e auxiliares de enfermagem cujo 

tempo de permanência no trabalho é de até 12 meses, de 12,6% para 16,5%.  
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Tabela 10 – Distribuição de ocupados em saúde, segundo ocupação selecionada, e total da 
população ocupada, por tempo de permanência no trabalho principal – Brasil, 1992 a 2008 

Ocupação e tempo 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Médicos 
  

Até 1 ano 10,2 9,1 9,5 10,9 

Mais de 1 até 2 anos 10,2 12,1 11,3 8,4 

Mais de 2 anos 79,0 78,8 79,1 80,7 

Ignorado 0,5 *  *  *  

  Total 100 100 100 100 

Cirurgiões-
Dentistas 

  

Até 1 ano 5,7 6,0 11,6 10,0 

Mais de 1 até 2 anos 9,2 7,5 9,5 8,3 

Mais de 2 anos 85,1 86,5 79 81,7 

  Total 100 100 100 100 

Enfermeiros 
  

Até 1 ano 18,6 11,9 14,5 19,1 

Mais de 1 até 2 anos 13,7 12,4 15,4 9,8 

Mais de 2 anos 67,7 75,7 70,1 71,1 

  Total 100 100 100 100 

Pessoal de 
enfermagem 

  

Até 1 ano 12,6 13,0 15,5 16,5 

Mais de 1 até 2 anos 15,8 14,4 13,1 11,3 

Mais de 2 anos 71,6 72,6 71,4 72,2 

Ignorado 0,1  * *  *  

  Total 100 100 100 100 

População 
ocupada 

  

Até 1 ano 23,9 21,7 23,2 24,6 

Mais de 1 até 2 anos 14,9 15,4 15,0 12,8 

Mais de 2 anos 61,0 62,8 61,8 62,6 

Ignorado 0,1 0,04 0,02 * 

  Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) – IBGE. 

 

Com relação ao número de horas semanais trabalhadas no trabalho principal, 

os perfis de distribuição para cada ocupação acompanharam a dos vínculos, como 

mostra a Tabela 21. Entre enfermeiros e pessoal de enfermagem, que registraram 

maior incidência de trabalho formal, a maioria trabalhava em torno de 30 e 44 horas 

semanais, intervalo em que esses tipos de vinculação, em geral, estão circunscritos. 

Destaca-se que do início ao final da série, diminuiu a proporção de profissionais na 

faixa de 30 a 39 horas e aumentou consideravelmente na faixa entre 40 e 44 horas, 

destacando um aumento relativo da carga horária. 
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 Entre os médicos e dentistas, a proporção de ocupados com até 29 horas 

semanais no trabalho principal permaneceu alta ao longo de todo período, ainda que 

tenha retraído de 33,2% para 28,5% e de 34,9% para 25,6%, respectivamente. 

Esses valores expressivos podem ser explicados pela significativa ocorrência de 

vínculos de trabalho atípicos e de mais de um trabalho por ocupado. Destaca-se 

também a significativa representação de profissionais na faixa de 49 horas e mais, 

que deve estar relacionado ao percentual de empregadores.    
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Tabela 11 – Distribuição de ocupados em saúde, segundo ocupação selecionada, e total da 
população ocupada, por horas semanais no trabalho principal – Brasil, 1992 a 2008 

Ocupação e horas 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Médicos 

Até 29 horas 33,2 36,6 33,4 28,5 

De 30 a 39 horas 14,3 15,1 15,4 14,5 

De 40 a 44 horas 26,3 23,5 24,9 33,3 

De 45 a 48 horas 7,8 5,2 6,8 4,3 

49 horas e mais 18,4 19,4 19,2 19,4 

Ignorado * 0,3 0,3 * 

Total 100 100 100 100 

Cirurgiões-
Dentistas 

Até 29 horas 34,9 31,8 38,2 25,6 

De 30 a 39 horas 23,9 16,9 18,7 19,0 

De 40 a 44 horas 26,4 25,0 20,8 35,4 

De 45 a 48 horas 8,6 8,5 8,8 5,5 

49 horas e mais 6,2 17,9 13,5 14,5 

Total 100 100 100 100 

Enfermeiros 

Até 29 horas 9,8 7,8 4,3 6,3 

De 30 a 39 horas 40,0 39,7 35,4 26,6 

De 40 a 44 horas 32,4 35,3 36,2 50,3 

De 45 a 48 horas 9,4 10,5 14,7 10,4 

49 horas e mais 8,4 6,6 9,4 6,5 

Total 100 100 100 100 

Pessoal de 
enfermagem 

Até 29 horas 5,6 7,4 8,0 6,7 

De 30 a 39 horas 31,5 28,8 33,1 27,4 

De 40 a 44 horas 37,2 38,4 34,0 42,9 

De 45 a 48 horas 18,9 17,7 15,5 14,3 

49 horas e mais 6,6 7,7 9,5 8,6 

Ignorado 0,1 * * * 

Total 100 100 100 100 

População 
ocupada 

Até 29 horas 17,7 18,9 19,3 18,9 

De 30 a 39 horas 10,8 10,5 10,6 10,8 

De 40 a 44 horas 32,1 31,5 32,7 39,4 

De 45 a 48 horas 17,1 16,9 16,9 14,4 

49 horas e mais 22,2 22,1 20,5 16,4 

Ignorado 0,1 0,1 0,1 * 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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No que diz respeito à evolução dos salários médios, em Reais, a Tabela 22 e 

a Figura 16 mostram importante crescimento ao longo de todo o período para todas 

as ocupações selecionadas. Esse incremento foi maior entre Enfermeiros (155,2%), 

seguidos por Médicos (138,8%), Dentistas (102,4%) e pelo Pessoal de Enfermagem 

(99%). O intervalo de maior dinamismo, do ponto de vista salarial, foi entre 2002 e 

2008, exceto entre enfermeiros, que registrou maior crescimento entre 1998 e 2002.  

 

Tabela 12 – Evolução dos salários médios do trabalho principal no mês de referência 
(setembro), em Reais, de ocupados no total da economia e nas ocupações de saúde 

selecionadas – Brasil, 1992* a 2008 

 Médicos 
Cirurgiões-
Dentistas s 

Enfermeiros 
Pessoal de 

enfermagem 
Total 

1992* 2.492,46 1.779,16 825,26 476,26 500,93 

1998 2.646,20 2.080,76 863,44 449,75 515,33 

∆ 92/98 6,2 17,0 4,6 -5,6 2,9 

2002 3.400,09 2.258,26 1.495,93 647,28 612,61 

∆ 98/02 28,5 8,5 73,3 43,9 18,9 

2008 5.952,26 3.600,24 2.106,47 947,76 999,45 

∆ 02/08 75,1 59,4 40,8 46,4 63,1 

∆ 92/08 138,8 102,4 155,2 99,0 99,5 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) – IBGE. 
*Convertido de Cruzeiro para Real. 
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Figura 7 – Evolução dos salários médios, em Reais, de ocupados no total da economia e 
ocupações de saúde selecionadas – Brasil, 1992* a 2008 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 

*Convertido de Cruzeiro para Real. 

 

Contribuição previdenciária e associação a sindicato dos ocupados em saúde 

  

A Figura 14 mostra a evolução da proporção de ocupados que contribuíam 

para a previdência, pública e ou privada. Em primeiro lugar, é bastante significativo 

que todas as ocupações de saúde selecionadas apresentem níveis muito superiores 

de contribuição, relativamente ao total da população ocupada. Enquanto esta última 

registrou valores entre 43,7% e 49,5% durante a série, os enfermeiros e técnicos e 

auxiliares de enfermagem sempre ultrapassaram os 90%. Destaque para 97,7% de 

enfermeiros contribuintes em 2008, em que pese os 12,6% que trabalhavam como 

empregados sem carteira assinada no mesmo ano.  

Os médicos também elevaram sua participação previdenciária, passando a 

89,9% no último ano. Os dentistas, porém, foram os únicos que diminuíram sua 

proporção, de 85,8% em 1992 para 72,3% em 2002. Apesar da ligeira recuperação 

em 2008 (75,6%), é importante destacar que a tendência de aumento relativo de 
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empregadores entre dentistas, ocorreu a despeito da contribuição previdenciária, o 

que pode ser um importante fator de precarização desses vínculos. 

 

Figura 8 – Evolução da proporção da população ocupada e de ocupados nas ocupações de 
saúde selecionadas que contribuíam para a previdência – Brasil, 1992 a 2008 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) – IBGE. 

 

 Outro importante aspecto que precisa ser considerado sobre o trabalho é a 

proporção de associados a sindicato, Figura 15. Mais uma vez, os ocupados em 

saúde têm valores acima do observado para o total da economia. A sindicalização 

no Brasil não chega a 20% da população ocupada e não sofreu importante oscilação 

no período em análise. Entre os ocupados em saúde, a tendência foi de decréscimo, 

sendo que os dentistas foram os que mais abandonaram os sindicatos. Em 1992, os 

dentistas eram os mais sindicalizados, 59,1%, em relação às demais ocupações 

selecionadas. Já em 2008, o percentual caiu para 29,3%, próximo aos de técnicos e 

auxiliares de enfermagem, que registraram o menor percentual entre as quatro 

profissões. 
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Figura 9 – Evolução da proporção da população ocupada e de ocupados nas ocupações de 
saúde selecionadas associados a sindicato – Brasil, 1992 a 2008 

 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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3.3. Grupos Focais Online 

 

Este tópico se refere à apresentação dos resultados dos Grupos Focais Online 

realizados junto a Médicos, Cirurgiões-Dentistas e Enfermeiros, sendo um grupo por 

profissão. O objetivo dos grupos foi o de conhecer a percepção dos participantes 

sobre relações de trabalho atípicas, desprotegidas e ou precárias, relativamente à 

sua profissão.  

Durante os dias 27, 28 e 29 de setembro de 2010, os participantes foram 

convidados a acessar, à distância (via internet), uma plataforma online construída 

especialmente para os grupos focais. Os participantes puderam acompanhar e 

participar no tempo que melhor lhes convinha, por meio da leitura e postagem de 

mensagens (em anexo, é possível visualizar um print screen da plataforma).  

A condução dos Grupos Focais foi estruturada com base na seguinte dinâmica: 

(i) apresentação dos objetivos e questões norteadoras do grupo focal e da forma de 

utilização da plataforma web, (ii) postagem de mensagens sobre a definição de 

trabalho precário e sobre situações de trabalho que os participantes julgam como 

precárias, e (iii) processamento das informações. 

Para a escolha dos participantes foi realizado um mailing a partir do sorteio de 

200 nomes constantes de cadastros prévios disponíveis na Estação de Pesquisas 

de Sinais de Mercado relativo a trabalhadores de saúde (médicos, dentistas e 

enfermeiros) que já haviam participado de outras pesquisas na área de recursos 

humanos em saúde, especialmente sobre o trabalho na Estratégia Saúde da 

Família, em todo o Brasil. Do total de pessoas convidadas, 49 responderam 

positivamente e participaram dos grupos, seja através da postagem de mensagens, 

ou simplesmente da leitura das mesmas. No total, seis médicos, oito dentistas e dez 

enfermeiros participaram ativamente escrevendo mensagens. 

 O grupo teve como pergunta norteadora a definição de precarização do 

trabalho para a respectiva categoria profissional. Ainda, os participantes foram 

estimulados a apontar situações de trabalho que julgassem precárias.  
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Resultados 

 

A pergunta de partida revelou a existência de conceitos de precarização 

diferentes daqueles geralmente utilizados tais como remuneração, tempo de serviço, 

tipo de vínculo/relação de trabalho, carga horária semanal e contribuição 

previdenciária, que também foram citadas nos diálogos. De fato, prevaleceu entre os 

relatos uma forte relação entre precariedade e falta de condições técnicas e 

estruturais de trabalho. Esta é uma definição que foi amplamente citada nos três 

grupos, ainda que com especificidades entre as três profissões, como veremos 

adiante.  

No caso dos Enfermeiros, a precarização entendida como falta de condições 

de trabalho pode ser traduzida em “sobrecarga de trabalho e de responsabilidades”, 

tanto na atenção básica quanto na hospitalar, combinada com baixos salários. Na 

opinião dos enfermeiros participantes, o excesso de responsabilidades e de trabalho 

existe em razão do reduzido número de profissionais nas equipes (de PSF, por 

exemplo) ou da necessidade de realizar procedimentos que são de competência de 

outros profissionais (como os médicos). Os relatos abaixo são ilustrativos:  

As atribuições na saúde pública, em particular da estratégia saúde da 

família, são numerosas e exigem grande investimento físico, emocional e 

técnico que sobrecarrega o profissional enfermeiro, configurando total 

precarização do trabalho. A responsabilização do enfermeiro pelas ações da 

equipe de enfermagem como um todo em instituições que reduzem o 

número desse profissional por viabilidade econômica é um outro exemplo 

de extrema precarização.(Enfermeiro) 

Outra situação a se considerar é que, para exercer suas funções [o/a 

enfermeiro/a] necessita estar presente no serviço durante todo o tempo de 

funcionamento do mesmo. Daí [eles/as] acabam assumindo 

responsabilidades e funções que, quando na presença do médico não são 

de sua competência, porém na ausência deste, tornam-se imprescindíveis 

para a estabilidade da equipe e na assistência ao paciente. O desgaste 

físico e emocional é enorme...(Enfermeiro) 

[...] muitas vezes temos que realizar procedimentos que são de 

competência médica, pois há escassez deste profissional, o mesmo 
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encontra-se realizando determinado atendimento ou mesmo nós 

enfermeiras temos que fazer a parte do médico-auxiliar, acarretando com 

isto uma sobrecarga, pois temos que interromper nossa atribuição somente 

dando continuidade após o término do procedimento.(Enfermeiro) 

 

Para os enfermeiros, em geral, a precariedade aparece relacionada às 

condições de trabalho, sejam técnicas, organizativas e institucionais, e são 

confrontadas com a baixa valorização e à falta de reconhecimento, traduzido em 

baixa remuneração. Os vínculos precários (sem benefícios e sem proteção social) 

também aparecem nesses relatos, com menor intensidade. Da mesma forma, é 

citada a falta de material e equipamentos adequados para exercer as atividades 

profissionais. Uma questão que aparece com freqüência ligada ao tema da 

precarização do trabalho da enfermagem é a existência de um “excesso de 

profissionais (enfermeiros) despreparados no mercado”, que leva à redução dos 

salários e desvalorização da categoria.  

Também para os dentistas participantes a questão dos baixos salários e da 

falta de condições técnicas de trabalho foi associada à existência de trabalho 

precário. As diferenças salariais numa mesma região também foram citadas como 

uma situação que gera baixo estímulo para o trabalho destes profissionais. 

Praticamente todos os dentistas levantaram a questão do excesso de profissionais 

no mercado e o despreparo dos mesmos, especialmente para atuarem nos serviços 

públicos de saúde. Um dos participantes resume bem a opinião predominante entre 

os participantes com respeito à precarização do trabalho em odontologia: 

(...) são situações que baixam o potencial de execução da missão da 

profissão que é cuidar da saúde das pessoas. Cito como principais aspectos 

colocados no campo do estrutural e do cultural. Estrutural: vinculação como 

prestadores de serviço (sem serem efetivos do quadro público), ausência de 

qualificações (educação permanente) de profissionais periodicamente, os 

baixos salários, não incentivo a produção (PCCVS); excesso de 

profissionais no mercado automaticamente cria a precarização pela lei de 

oferta de vagas de trabalho e procura. (Dentista).  
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Os médicos participantes do grupo focal também manifestaram a opinião de 

que a remuneração no serviço público, especialmente em municípios de menor 

porte, é insatisfatória e irrisória em contraposição a uma alta demanda por 

atendimento.  

Ainda com respeito a municípios menores, foram bastante enfatizados os 

problemas relacionados à falta de condições adequadas de trabalho: falta de 

equipamentos, falta de exames complementares, apenas um médico 24hs, locais 

improvisados dos consultórios e dificuldade de referenciar para consultas 

especializadas.  

Outra grande precariedade do trabalho do médico em área afastada dos 

grandes centros é a dificuldade de referenciar os usuários que não 

conseguimos resolver em nosso serviço para um serviço médico mais 

especializado, freqüentemente não tem vaga, principalmente quando há 

necessidade de UTI, e por várias vezes fiquei com o paciente no serviço, 

que evoluiu para o óbito, antes da liberação da vaga (...) Conseguir uma 

consulta com especialista ou um exame complementar de maior 

complexidade é uma dificuldade muito grande.(Médico) 

 

Por outro lado, os médicos destacam a precariedade das relações de trabalho 

e a falta de segurança/proteção social, decorrente da falta de carreira pública e de 

vínculos empregatícios.  

Os dois médicos do hospital onde trabalho são concursados pelo município, 

mas com vencimentos irrisórios, eu não tenho nenhum tipo de vinculo 

empregatício com nenhuma instituição, no PSF sou contratado por tempo 

determinado, renovado anualmente, e no Pronto atendimento e hospital, 

recebo por serviço prestado. Não tenho carteira assinada e nenhuma 

garantia no serviço. Não sei se é o certo, mas sempre trabalhei dessa 

forma, a remuneração não é ruim, mas sempre me deixa meio apreensivo 

com o futuro (Médico). 

 

Em relação à prática privada os médicos também mencionam a precariedade 

do trabalho na relação com planos e convênios de saúde, que pagam “uma miséria 

de consulta”.   
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Montamos estrutura, contratamos secretárias (pagamos caro por essa 

estrutura); e então ficamos reféns de planos de saúde, cooperativas e etc., 

para fazermos números (ai estão as famosas fichas) para pagarmos os 

custos de um sonho de independência.(Médico) 

 

Outros fatores que também foram citados como característicos de trabalho 

precário dos médicos: ausência de oportunidade de atualização e inexistência de 

fatores externos ao trabalho em regiões remotas, como oportunidades de lazer e de 

educação para os filhos. 
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Apêndice – Médicos 

 

Tabela 13 – Distribuição percentual de médicos por número de trabalhos na semana de 
referência, segundo vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e número de trabalhos 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Um trabalho 40,1 59,6 45,7 58,0 

Mais de um trabalho 59,9 40,4 54,3 42,0 

Total 100 100 100 100 

Estatutário 

Um trabalho 36,9 47,9 53,4 32,1 

Mais de um trabalho 63,1 52,1 46,6 67,9 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Um trabalho 64,8 39,9 47,6 52,4 

Mais de um trabalho 35,2 60,1 52,4 47,6 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Um trabalho 74,6 64,6 58,6 47,8 

Mais de um trabalho 25,4 35,4 41,4 52,2 

Total 100 100 100 100 

Empregador 

Um trabalho 42,7 45,3 46,9 48,7 

Mais de um trabalho 57,3 54,7 53,1 51,3 

Total 100 100 100 100 

Outros 

Um trabalho 91,7 100,0 46,9 71,9 

Mais de um trabalho 8,3 * 53,1 28,1 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Tabela 14 – Distribuição percentual de médicos por tempo de permanência no trabalho, 
segundo vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e tempo de permanência 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Até 1 ano 9,1 8,6 9,4 14,6 

Mais de 1 até 2 anos 18,8 14,9 14,9 10,7 

Mais de 2 anos 72,1 76,5 75,7 74,7 

Total 100 100 100 100 

Estatutário 

Até 1 ano 11,2 4,1 5,0 9,5 

Mais de 1 até 2 anos 4,0 12,0 9,7 8,3 

Mais de 2 anos 84,8 83,9 85,3 82,2 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Até 1 ano 26,2 22,8 21,9 23,4 

Mais de 1 até 2 anos 22,5 22,0 18,0 15,7 

Mais de 2 anos 51,3 55,2 60,1 60,9 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Até 1 ano 3,7 12,3 9,2 1,6 

Mais de 1 até 2 anos 2,7 7,1 11,5 4,2 

Mais de 2 anos 91,3 80,6 79,3 94,1 

Ignorado 2,3 * * * 

Total 100 100 100 100 

Empregador 

Até 1 ano * 0,6 0,8 1,9 

Mais de 1 até 2 anos 1,4 5,2 1,8 0,5 

Mais de 2 anos 98,6 94,2 97,3 97,6 

Total 100 100 100 100 

Outros 

Até 1 ano 30,6 * 46,5 40,7 

Mais de 1 até 2 anos 30,6 * * 59,3 

Mais de 2 anos 38,9 100,0 53,5 * 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Tabela 15 – Distribuição percentual de médicos por horas semanais trabalhadas, segundo 
vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e horas semanais trabalhadas 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Até 29 horas 41,9 22,1 34,0 19,4 

De 30 a 39 horas 14,7 15,2 15,0 18,8 

De 40 a 44 horas 21,3 31,2 25,3 38,0 

De 45 a 48 horas 13,1 7,1 5,1 5,4 

49 horas e mais 9,1 24,4 18,9 18,4 

Ignorado * * 1,7 * 

Total 100 100 100 100 

Estatutário 

Até 29 horas 35,4 40,5 35,6 43,9 

De 30 a 39 horas 11,7 14,3 11,9 9,2 

De 40 a 44 horas 35,8 28,7 32,4 31,3 

De 45 a 48 horas 8,1 4,0 7,2 1,8 

49 horas e mais 9,0 12,5 12,9 13,7 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Até 29 horas 19,2 45,5 29,1 26,2 

De 30 a 39 horas 10,7 12,0 19,6 8,6 

De 40 a 44 horas 21,6 20,4 22,9 40,5 

De 45 a 48 horas 12,7 2,0 3,9 3,4 

49 horas e mais 35,8 18,3 24,4 21,2 

Ignorado * 1,8 * * 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Até 29 horas 32,9 36,7 39,3 19,3 

De 30 a 39 horas 18,3 16,8 16,5 24,8 

De 40 a 44 horas 26,8 18,9 22,5 25,0 

De 45 a 48 horas 0,4 6,8 4,9 12,5 

49 horas e mais 21,6 20,9 16,8 18,4 

Total 100 100 100 100 

Empregador 

Até 29 horas 31,6 38,1 26,8 24,6 

De 30 a 39 horas 16,3 17,7 15,3 17,0 

De 40 a 44 horas 19,6 14,2 16,7 27,9 

De 45 a 48 horas 5,1 6,0 15,0 2,8 

49 horas e mais 27,4 24,1 26,2 27,7 

Total 100 100 100 100 

Outros 

Até 29 horas * 100,0 16,1 * 

De 30 a 39 horas 8,3 * 9,5 * 

De 40 a 44 horas 30,5 * 37,4 71,9 

De 45 a 48 horas * * * * 

49 horas e mais 61,1 * 37,0 28,1 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Tabela 16 – Distribuição percentual de médicos por contribuição previdenciária, segundo 
vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e contribuição previdenciária 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Contribui 98,8 100,0 100,0 100,0 

Não contribui 1,2 * * * 

Total 100 100 100 100 

Estatutário 

Contribui 85,5 95,0 98,6 98,7 

Não contribui 14,5 5,0 1,4 1,3 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Contribui 59,6 57,4 60,7 72,0 

Não contribui 40,4 42,6 39,3 28,0 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Contribui 74,5 67,7 69,3 77,2 

Não contribui 25,5 32,3 30,7 22,8 

Total 100 100 100 100 

Empregador 

Contribui 93,9 92,0 91,0 89,7 

Não contribui 6,1 8,0 9,0 10,3 

Total 100 100 100 100 

Outros 

Contribui 100,0 * 37,4 59,3 

Não contribui * 100,0 62,6 40,7 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Apêndice – Dentistas 

 

Tabela 17 – Distribuição percentual de dentistas por número de trabalhos na semana de 
referência, segundo vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e número de trabalhos 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Um trabalho 56,2 44,9 54,3 70,9 

Mais de um trabalho 43,8 55,1 45,7 29,1 

Total 100 100 100 100 

Estatutário 

Um trabalho 51,5 34,3 42,0 46,8 

Mais de um trabalho 48,5 65,7 58,0 53,2 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Um trabalho 56,4 64,1 60,8 70,8 

Mais de um trabalho 43,6 35,9 39,2 29,2 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Um trabalho 67,1 74,4 75,7 78,7 

Mais de um trabalho 32,9 25,6 24,3 21,3 

Total 100 100 100 100 

Empregador 

Um trabalho 78,7 70,8 68,4 79,4 

Mais de um trabalho 21,3 29,2 31,6 20,6 

Total 100 100 100 100 

Outros 

Um trabalho 100 * * * 

Mais de um trabalho * * 100 * 

Total 100 * 100 * 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Tabela 18 – Distribuição percentual de dentistas por tempo de permanência no trabalho, 
segundo vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e contribuição previdenciária 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Até 1 ano 8,3 14,2 17,3 2,6 

Mais de 1 até 2 anos 23,1 8,9 6,3 11,2 

Mais de 2 anos 68,6 77,0 76,4 86,2 

Total 100 100 100 100 

Estatutário 

Até 1 ano 9,2 2,0 9,9 9,1 

Mais de 1 até 2 anos 1,8 3,3 4,9 16,4 

Mais de 2 anos 89,0 94,6 85,2 74,5 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Até 1 ano 48,5 29,8 38,7 50,6 

Mais de 1 até 2 anos 9,7 19,9 27,6 25,4 

Mais de 2 anos 41,8 50,3 33,7 24,0 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Até 1 ano 2,0 5,2 9,9 5,7 

Mais de 1 até 2 anos 5,8 4,6 10,7 5,8 

Mais de 2 anos 92,2 90,2 79,4 88,5 

Total 100 100 100 100 

Empregador 

Até 1 ano * 2,2 6,5 3,5 

Mais de 1 até 2 anos 13,6 9,3 5,0 2,8 

Mais de 2 anos 86,4 88,5 88,5 93,7 

Total 100 100 100 100 

Outros 
Mais de 2 anos 100 * 100 * 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Tabela 19 – Distribuição percentual de dentistas por horas semanais trabalhadas, segundo 
vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e horas semanais trabalhadas 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Até 29 horas 54,0 70,7 79,9 32,5 

De 30 a 39 horas 12,2 14,8 3,5 13,2 

De 40 a 44 horas 33,8 12,4 14,2 54,3 

De 45 a 48 horas * 2,2 2,4 * 

Total 100 100 100 100 

Estatutário 

Até 29 horas 50,5 59,2 51,2 42,5 

De 30 a 39 horas 23,1 24,4 34,1 11,7 

De 40 a 44 horas 26,4 16,4 14,6 44,5 

De 45 a 48 horas * * * 1,3 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Até 29 horas 56,1 50,1 39,7 34,3 

De 30 a 39 horas 29,1 21,9 17,9 15,5 

De 40 a 44 horas 14,8 28,1 18,1 32,1 

De 45 a 48 horas * * 15,2 4,8 

49 horas e mais * * 9,2 13,3 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Até 29 horas 32,8 24,8 37,9 24,1 

De 30 a 39 horas 21,8 16,9 17,5 25,4 

De 40 a 44 horas 21,2 24,5 19,8 28,6 

De 45 a 48 horas 13,9 8,4 11,6 3,6 

49 horas e mais 10,3 25,4 13,2 18,3 

Total 100 100 100 100 

Empregador 

Até 29 horas 6,1 24,8 25,3 18,4 

De 30 a 39 horas 38,0 14,9 16,6 17,8 

De 40 a 44 horas 36,9 28,9 27,0 36,6 

De 45 a 48 horas 11,4 12,7 7,7 9,3 

49 horas e mais 7,6 18,6 23,4 18,0 

Total 100 100 100 100 

Outros 

Até 29 horas 100 * * * 

De 30 a 39 horas * * 100 * 

Total 100 * 100 * 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Tabela 20 – Distribuição percentual de dentistas por contribuição previdenciária, segundo 
vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e contribuição previdenciária 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Contribui 100 100 100 100 

Não contribui * * * * 

Total 100 100 100 100 

Estatutário 

Contribui 90,6 84,5 100 98,7 

Não contribui 9,4 15,5 * 1,3 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Contribui 58,0 41,9 40,9 43,4 

Não contribui 42,0 58,1 59,1 56,6 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Contribui 81,2 75,3 65,2 62,4 

Não contribui 18,8 24,7 34,8 37,6 

Total 100 100 100 100 

Empregador 

Contribui 89,7 80,9 75,2 85,1 

Não contribui 10,3 19,1 24,8 14,9 

Total 100 100 100 100 

Outros 

Contribui * * 100 * 

Não contribui 100 * * * 

Total 100 * 100 * 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Apêndice – Enfermeiros 

 

Tabela 21 – Distribuição percentual de enfermeiros por número de trabalhos na semana de 
referência, segundo vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e número de trabalhos 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Um trabalho 83,0 79,4 73,0 78,9 

Mais de um trabalho 17,0 20,6 27,0 21,1 

Total 100 100 100 100 

Estatutário 

Um trabalho 88,7 80,1 69,7 79,8 

Mais de um trabalho 11,3 19,9 30,3 20,2 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Um trabalho 70,0 91,6 82,6 82,3 

Mais de um trabalho 30,0 8,4 17,4 17,7 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Um trabalho * * 100 100 

Mais de um trabalho * * * * 

Total 100 100 100 100 

Outros 

Um trabalho 100 * 100 100 

Mais de um trabalho * * * * 

Total 100 * 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Tabela 22 – Distribuição percentual de enfermeiros por tempo de permanência no trabalho, 
segundo vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e contribuição previdenciária 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Até 1 ano 19,8 11,1 19,3 21,6 

Mais de 1 até 2 anos 23,9 15,9 16,4 9,1 

Mais de 2 anos 56,3 73,0 64,3 69,3 

Total 100 100 100 100 

Estatutário 

Até 1 ano 10,8 8,9 12,7 9,8 

Mais de 1 até 2 anos 1,4 4,3 9,8 7,9 

Mais de 2 anos 87,8 86,8 77,5 82,2 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Até 1 ano 70,0 21,4 5,3 39,3 

Mais de 1 até 2 anos * 20,3 49,2 17,9 

Mais de 2 anos 30,0 58,3 45,5 42,9 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Até 1 ano * * * 42,2 

Mais de 2 anos * * 100 57,8 

Total * * 100 100 

Outros 

Até 1 ano * * 24,7 * 

Mais de 1 até 2 anos * * * 100 

Mais de 2 anos 100 * 75,3 * 

Total 100 * 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Tabela 23 – Distribuição percentual de enfermeiros por horas semanais trabalhadas, segundo 
vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e horas semanais trabalhadas 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Até 29 horas 10,0 3,6 1,8 3,5 

De 30 a 39 horas 36,9 33,0 33,7 30,0 

De 40 a 44 horas 30,1 42,5 32,8 49,8 

De 45 a 48 horas 14,6 9,9 17,5 9,5 

Ignorado 8,4 11,1 14,2 7,3 

Total 100 100 100 100 

Estatutário 

Até 29 horas 9,4 8,2 5,3 5,7 

De 30 a 39 horas 46,1 54,7 37,5 24,8 

De 40 a 44 horas 35,0 26,3 38,1 51,4 

De 45 a 48 horas 3,6 9,2 15,7 10,3 

49 horas e mais 6,0 1,6 3,3 7,7 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Até 29 horas * 19,8 3,4 15,7 

De 30 a 39 horas 30,1 25,7 42,0 21,5 

De 40 a 44 horas 41,2 34,2 41,2 51,1 

De 45 a 48 horas * 15,8 3,4 11,7 

49 horas e mais 28,7 4,6 10,0 * 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Até 29 horas * * 23,8 42,2 

De 40 a 44 horas * * 44,3 * 

De 45 a 48 horas * * * 57,8 

49 horas e mais * * 31,9  

Total * * 100 100 

Outros 

Até 29 horas 100 * * 100 

De 30 a 39 horas  * 75,3 * 

De 40 a 44 horas * * 24,7 * 

Total 100 * 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Tabela 24 – Distribuição percentual de enfermeiros por contribuição previdenciária, segundo 
vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e contribuição previdenciária 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Contribui 99,0 100 100 100 

Não contribui 1,0 * * * 

Total 100,0 100 100 100 

Estatutário 

Contribui 93,7 97,7 100 100 

Não contribui 6,3 2,3 * * 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Contribui 30,0 52,4 64,9 84,7 

Não contribui 70,0 47,6 35,1 15,3 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Contribui * * 87,9 57,8 

Não contribui * * 12,1 42,2 

Total * * 100 100 

Outros 

Contribui 100 * * * 

Não contribui * * 100 100 

Total 100 * 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Apêndice – Pessoal de Enfermagem 

 

Tabela 25 – Distribuição percentual do pessoal de enfermagem por número de trabalhos na 
semana de referência, segundo vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e número de trabalhos 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Um trabalho 93,1 89,1 87,2 86,9 

Mais de um trabalho 6,9 10,9 12,8 13,1 

Total 100 100 100 100 

Estatutário 

Um trabalho 88,9 89,6 87,2 82,9 

Mais de um trabalho 11,1 10,4 12,8 17,1 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Um trabalho 93,4 93,2 88,0 90,7 

Mais de um trabalho 6,6 6,8 12,0 9,3 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Um trabalho 96,0 95,1 100 84,5 

Mais de um trabalho 4,0 4,9 * 15,5 

Total 100 100 100 100 

Empregador 

Um trabalho * * * * 

Mais de um trabalho * 100 * * 

Total * 100 * * 

Outros 

Um trabalho 100 100 100 100 

Mais de um trabalho * * * * 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Tabela 26 – Distribuição percentual do pessoal de enfermagem por tempo de permanência no 
trabalho, segundo vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e tempo de permanência 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Até 1 ano 13,5 12,4 14,5 16,4 

Mais de 1 até 2 anos 19,6 17,5 13,6 14,5 

Mais de 2 anos 66,8 70,2 71,9 69,1 

Ignorado 0,1 * * * 

Total 100 100 100 100 

Estatutário 

Até 1 ano 6,6 4,6 8,7 7,9 

Mais de 1 até 2 anos 8,6 6,4 7,1 5,4 

Mais de 2 anos 84,7 88,9 84,3 86,7 

Ignorado 0,1 * * * 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Até 1 ano 26,8 33,9 30,7 33,6 

Mais de 1 até 2 anos 16,1 25,7 25,9 13,6 

Mais de 2 anos 57,0 40,4 43,4 52,8 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Até 1 ano 43,1 19,3 27,0 19,5 

Mais de 1 até 2 anos 8,0 10,1 25,3 8,6 

Mais de 2 anos 48,9 70,6 47,7 71,8 

Total 100 100 100 100 

Empregador 
Mais de 2 anos * 100 * * 

Total * 100 * * 

Outros 

Até 1 ano 38,8 76,7 52,1 90,8 

Mais de 1 até 2 anos * * 6,4 9,2 

Mais de 2 anos 61,2 23,3 41,5 * 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Tabela 27 – Distribuição percentual do pessoal de enfermagem por horas semanais 
trabalhadas, segundo vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e horas semanais trabalhadas 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Até 29 horas 2,6 4,0 5,2 3,5 

De 30 a 39 horas 27,4 25,8 32,2 27,2 

De 40 a 44 horas 39,0 37,6 34,7 42,3 

De 45 a 48 horas 23,0 22,0 20,1 18,4 

49 horas e mais 7,8 10,6 7,7 8,5 

Ignorado 0,1 * * * 

Total 100 100 100 100 

Estatutário 

Até 29 horas 8,2 8,1 8,8 6,9 

De 30 a 39 horas 42,7 37,5 39,8 32,2 

De 40 a 44 horas 35,0 38,3 35,5 47,1 

De 45 a 48 horas 10,3 12,7 9,0 7,3 

49 horas e mais 3,7 3,3 6,7 6,5 

Ignorado 0,1 * * * 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Até 29 horas 18,3 15,1 13,3 13,4 

De 30 a 39 horas 19,3 16,9 24,5 20,7 

De 40 a 44 horas 35,7 46,7 33,0 40,6 

De 45 a 48 horas 22,7 16,0 13,1 15,3 

49 horas e mais 3,9 5,3 16,1 10,1 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Até 29 horas 16,2 27,1 * 20,5 

De 30 a 39 horas 4,0 29,8 20,6 10,3 

De 40 a 44 horas 22,7 * 19,8 21,2 

De 45 a 48 horas 14,6 11,8 9,5 13,8 

49 horas e mais 42,6 31,3 50,0 34,1 

Total 100 100 100 100 

Empregador 
49 horas e mais * 100 * * 

Total * 100 * * 

Outros 

Até 29 horas 51,3 37,2 46,2 57,4 

De 30 a 39 horas 48,7 25,8 14,0 33,4 

De 40 a 44 horas * 37,0 17,7 9,2 

De 45 a 48 horas * * 17,9 * 

49 horas e mais * * 4,2 * 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Tabela 28 – Distribuição percentual do pessoal de enfermagem por contribuição 
previdenciária, segundo vínculo de trabalho – Brasil, 1992 a 2008 

Vínculo e contribuição previdenciária 
Período (%) 

1992 1998 2002 2008 

Empregado com 
carteira 

Contribui 99,5 100 100 100 

Não contribui 0,5 * * * 

Total 100 100 100 100 

Estatutário 

Contribui 95,4 100 99,7 99,2 

Não contribui 4,6 * 0,3 0,8 

Total 100 100 100 100 

Empregado sem 
carteira 

Contribui 27,8 37,7 43,8 60,5 

Não contribui 72,2 62,3 56,2 39,5 

Total 100 100 100 100 

Conta própria 

Contribui 44,9 10,9 35,6 21,8 

Não contribui 55,1 89,1 64,4 78,2 

Total 100 100 100 100 

Empregador 

Contribui * * * * 

Não contribui * 100 * * 

Total * 100 * * 

Outros 

Contribui * * 42 * 

Não contribui 100 100 58 100 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM) a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – IBGE. 
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Apêndice – Print screen da plataforma online de realização dos grupos focais 
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Figura 10 – Página inicial da plataforma construída para condução dos grupos focais 

 
Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG). 
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Figura 11 – Exemplo de caixas de diálogo da plataforma construída para condução dos grupos focais 

 
Fonte: Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (EPSM/NESCON/UFMG).


