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na vigilância e controle do espaço público, e orientado pela 
lógica da desmobilização política da sociedade, objetivando 
garantir a “paz social” 1. 

O Governo Militar, conforme Cohn, alijou os trabalhado-
res e os diversos segmentos da sociedade civil do cenário 
político ofi cial, sendo os mesmos condenados à resistência 
do Estado, implementando um projeto que data de 1945, o 
qual se revelou inviável no período da democracia populista: 
a unifi cação da Previdência Social2. Kawamoto reforça, ao 
afi rmar que a Ditadura Militar foi marcada pelo denominado 
“milagre econômico brasileiro”, e que disseminou, em todo 
país, uma intensa instabilidade dos empregos e baixo poder 
aquisitivo dos trabalhadores3. 

Neste período, era iminente a necessidade de abertura do 
Estado, com a redemocratização do mesmo e a descentrali-
zação de políticas, ações e serviços básicos à população, a 
exemplo dos de saúde. A descentralização urgia, não somen-
te pela incompetência do Estado em prover serviços de saúde 
em todo o país, mas também, devido ao perfi l epidemioló-
gico, que não se apresentava com indicadores agradáveis. A 
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Esta é uma reflexão sobre a política econômica dos anos 1990 e suas influências na precarização dos trabalhadores da Atenção 
Primária à Saúde-APS. O interesse pelo estudo emergiu da necessidade de melhor compreender as relações trabalhistas no se-
tor saúde, em especial na APS, a partir das influências da política econômica e à construção do fenômeno da precarização, que 
vêm afetando milhares de trabalhadores de saúde, principalmente, das Estratégias Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da 
Família que, em sua quase totalidade, não estão inseridos em Plano de Carreiras, Cargos e Salários-PCCS e desenvolvem seus 
processos de trabalho em condições quase sempre questionáveis.
Descritores: Política econômica, Atenção primária à saúde, Trabalho em saúde,  Precarização.

This is a reflection about the economic policy of the 1990’s and its influences in the insufficiency of the workers of the Prima-
ry Health Attention - PHA. The interest for the study emerged from the need to better understand the working relations in the 
heal th sector, specially in the PHA, starting from the influences of the economic policy and the construction of the insufficiency 
phenomenon, that is affecting thousand of health workers, mainly, of the Communitarian Agents Strategies of Health and Health 
of the Family, which, in its vast majority, is not inserted in a Career, Positions and Wages Plan - CPWP and develop their work 
processes under almost always questionable conditions.
Descriptors: Economic policy, Primary attention to health, Health work, Insufficiency.

Esta es una reflexión sobre la política económica de los años 1990 y sus influencias en la insuficiencia de trabajadores de la 
Atención Primaria a la Salud-APS. El interés para el estudio surgió de la necesidad de entender mejor las relaciones de trabajo 
en el sector de la salud, especialmente en la APS, a partir de las influencias de la política económica y la construcción del fenó-
meno de la insuficiencia, que afecta a miles de trabajadores de la salud, principalmente a las Estrategias de Agente Comunitario 
de Salud y Salud de la Familia, que en su gran mayoría no se los insiere en el Plan de Carrera, Cargos y Salarios - PCCS y de-
sarrollan sus procesos de trabajo casi siempre en condiciones cuestionables.
Descriptores: Política económica, Atención primaria a la salud, Trabajo en salud, Insuficiencia.

INTRODUÇÃO

O Brasil, nos anos de 1960 até início dos 1980, vivenciou o 
Regime Militar, que segundo Napolitano, tanto neste país 

como em toda a América Latina, era caracterizado como au-
toritário, com uma prática de atuação voltada para o esvazia-
mento do espaço político e controle, com formas de liberda-
de individual privada. A ação destes regimes era concentrada 
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descentralização representava um elo para a redemocratiza-
ção do país. 

Quanto a esse panorama da descentralização da atenção à 
saúde no Brasil, Costa4 afi rma que a mesma apresentava uma 
agenda que mantinha “[...] relação direta com a percepção 
generalizada sobre o défi cit de efi ciência e de responsabili-
zação da política social, agravada pela baixa defi nição dos 
papéis para os níveis de governo que atuam no setor”, seja a 
União, Estados e Municípios. A descentralização na América 
Latina foi introduzida, como “parte de processos de redemo-
cratização, uma vez que os regimes autoritários caracteriza-
vam-se por serem centralizados, burocráticos, excludentes e 
portadores de intervenções fragmentadas e descoordenadas”5. 
Assim, a descentralização como parte de estratégia de demo-
cratização, assumiu valores políticos fi nalísticos tais como a 
universalização, a equidade, o controle 
social, que não são enfatizados em uma 
perspectiva meramente racionalizadora”6. 

A descentralização territorial como 
agenda política na América Latina e Bra-
sil é um tema contemporâneo à segunda 
metade da década de 1980; sendo a mes-
ma infl uenciada por questões tais como: 
a complexa transição democrática, a crise 
econômica e o endividamento externo. 
No caso do Brasil, o regime militar “bus-
cou, com algum êxito, diminuir e/ou eli-
minar algumas características descentrali-
zadas que o Estado brasileiro, federativo, 
possuía anteriormente”7. 

Em relação à Atenção Primária à Saú-
de (APS), sua descentralização, nos anos 
1980, ocorre por dois motivos infl uencia-
dores: pela crise no fi nanciamento da Pre-
vidência Social e pelo pacto estabelecido 
na Conferência Internacional de Cuidados 
Primários de Saúde, no ano de 1978, em 
Alma Ata. Assim, em 1984, o Governo Fe-
deral institucionaliza as Ações Integradas 
de Saúde-AIS, ocorrendo uma grande expansão da rede de 
APS do país, em torno de 2.500 municípios.

Em relação a esse cenário brasileiro, Paim e Almeida Fi-
lho8 afi rmam que a estratégia da APS se desenvolveu, em todo 
mundo, a partir de Alma-Ata, concomitante ao momento em 
que os centros hegemônicos da economia mundial revalori-
zavam o mercado, privilegiando-o na alocação de recursos e, 
consequentemente, questionando a responsabilidade estatal 
na provisão de bens e serviços para a atenção das necessida-
des sociais, incluindo as de saúde. 

Em 1987, as AIS foram substituídas pelo Sistema Unifi cado 
e Descentralizado de Saúde -SUDS, e com a criação do Siste-
ma Único de Saúde-SUS, em 1990, intensifi ca-se o processo 
de descentralização, e com isso, o incremento de ações do 
nível da APS, realizado em grande parte dos municípios brasi-
leiros. Com o processo de descentralização infl uenciado pelas 
AIS e pelo SUDS e, principalmente, pelo SUS, muitas foram 
as ações e programas de saúde diferenciados, trabalhados em 
alguns municípios ou estados, com o intuito de acertar e de 
buscar uma fórmula de organização da APS, estrategicamente.  

Em seguida, viera as Estratégias de Agentes Comunitários de 
Saúde(EACS) e Saúde da Família(ESF), dentre outros9. 

Tais ações descentralizadoras da APS deslocaram e inte-
riorizaram centenas de trabalhadores de saúde para diversas 
localidades do país, sendo que a grande maioria, ao chegar, 
deparou-se, e ainda se depara com condições de trabalho e 
salários precários. Tal situação política motivou a realização 
deste artigo, com o objetivo de refl etir sobre a política eco-
nômica dos anos 1990 e suas infl uências na precarização dos 
trabalhadores da APS.

POLÍTICA ECONÔMICA E A PRECARIZAÇÃO DO TRA-
BALHO EM SAÚDE
As mudanças ocorridas na política econômica brasileira, em 
decorrência do neoliberalismo nos anos 1990, especialmen-

te a abertura comercial “[...] tomaram, em 
cheio, o setor industrial, rompendo com 
a política de substituição de importações, 
sustentáculo dos programas de desenvolvi-
mento do país, desde os anos 1930. Esta 
experiência de adaptação competitiva ao 
mercado global deu início a processos ge-
neralizados de reestruturação produtiva, 
dentro das empresas, lugar onde aquelas 
mudanças se concretizaram. Fechamento 
de fábricas, enxugamento de plantas, re-
dução de hierarquias, terceirização, mo-
dernização tecnológica, redefi nição orga-
nizacional dos processos produtivos, entre 
outros, sintetizaram as estratégias empresa-
riais, como alternativas de sobrevivência, 
resultando num fenômeno de demissão em 
massa, de dimensão jamais vivida na histó-
ria da industrialização do país”10. 

Para Ximenes Neto9, a política eco-
nômica e trabalhista brasileira dos anos 
1990, para o trabalhador, foi conjugada 
por grandes perdas, devido a práticas de 
redução das ações do Estado. Concomi-

tante a sucessivas crises econômicas, ocorreu intenso proces-
so de privatização, com consequente redução de postos pú-
blicos de trabalho, originados do modelo político neoliberal. 

Segundo Costa10, duas “mudanças políticas/institucionais 
interdependentes acompanharam essas transformações, nota-
damente no que se refere ao funcionamento do mercado de 
trabalho: a fl exibilização dos regimes de trabalho (jornadas, 
salários, mobilidade funcional e outros) e a fl exibilização/
desregulamentação do sistema legislativo nacional de prote-
ção ao trabalho, da CLT. Medidas provisórias como as que 
regularizavam o banco de horas, o contrato de trabalho, por 
tempo determinado, a suspensão temporária do contrato de 
trabalho por motivos econômicos, acenavam, com a legitimi-
dade institucional para a concretização daquela fl exibiliza-
ção, abrindo caminho para iniciativas de reformas pontuais 
importantes naquele ordenamento jurídico do trabalho”. 

No setor saúde, ocorreu um fato diferenciado, que foi o au-
mento do número de empregos públicos, como consequência 
da descentralização da APS, com a institucionalização das 

“EM RELAÇÃO À ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), 
SUA DESCENTRALIZAÇÃO, 
NOS ANOS 1980, OCORRE 

POR DOIS MOTIVOS 
INFLUENCIADORES: PELA 

CRISE NO FINANCIAMENTO 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E 

PELO PACTO ESTABELECIDO NA 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
DE CUIDADOS PRIMÁRIOS DE 
SAÚDE, NO ANO DE 1978, EM 

ALMA ATA”
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estratégias Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Famí-
lia. Mesmo assim, tais trabalhadores não deixaram de ser viti-
mados por um processo de desregulamentação do trabalho e 
de precarização contratual, associado às perdas signifi cativas 
no valor fi nal do salário.

Apesar de a Constituição Federal Brasileira exigir a con-
tratação para cargos públicos somente mediante concurso, 
o País foi e vem vivenciando grandes difi culdades na contra-
tação de pessoal, pelas três esferas de governo, resultando 
na opção pelas formas precárias de con-
tratação, sem vínculo empregatício, sem 
garantia de direitos trabalhistas. 

O panorama da década de 1990 é ana-
lisado por Machado e Oliveira11, com ên-
fase à crise econômica, caracterizada por 
inúmeros processos de ajustes fi scais, re-
sultando em aumento das taxas de desem-
prego, da precariedade do trabalho e do 
declínio dos rendimentos. 

De acordo com Carvalho e colaborado-
res12, as principais mudanças no mercado 
de trabalho em saúde, verifi cadas, nos 
anos 1990 foram: “uma forte crise no seg-
mento formal dos mercados de trabalho 
setorial de saúde: o ritmo de crescimento 
do emprego celetista foi de 2% ao ano, situando-se em níveis 

bastante inferiores aos praticados nas décadas de 1970 – 10% 
ao ano, em média – e de 1980 – 5% ao ano, em média –; 
[...] problemas também no segmento celetista dos mercados 
de profi ssionais de saúde: o volume de admissões anuais de 
médicos, dentistas e farmacêuticos no conjunto das ativida-
des econômicas se manteve estagnado ou reduziu-se entre 
1986 e 1996; o movimento de admissões anuais de pessoal 
auxiliar e técnicos de enfermagem foi reduzido à metade no 
período; as admissões anuais de enfermeiros, com crescimen-

to signifi cativo no período, constituem a 
exceção à regra; [...] precarização dos 
mercados de trabalho de profi ssionais de 
saúde evidenciada pela diminuição dos 
níveis de proteção de saúde do trabalho – 
aumento dos contratos precários – e pela 
queda nos salários iniciais de contratação 
de profi ssionais de saúde no segmento 
formal protegido dos mercados, especial-
mente entre 1990 e 1994; a partir daí, os 
salários nominais de contratação passam 
a aumentar; mudança qualitativa no perfi l 
do emprego, caracterizada por dois mo-
vimentos simultâneos: um aumento da 
participação relativa de pessoal adminis-
trativo e de controle, em detrimento do 

pessoal técnico de saúde; e um aumento das admissões de 
pessoal com maiores níveis de escolaridade formal”. 

“ASSIM, EM 1984, O GOVERNO 
FEDERAL INSTITUCIONALIZA AS 
AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE-
AIS, OCORRENDO UMA GRANDE 

EXPANSÃO DA REDE DE APS 
DO PAÍS, EM TORNO DE 2.500 

MUNICÍPIOS”
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE), o número dos trabalhadores em saúde aumentou 
substancialmente, de 1.438.708, em 1992, para 2.180.598, 
em 200211. Mas, o incremento quantitativo foi acompanhado 
de vulnerabilidade política, econômica, social e trabalhista. 

A APS representou e representa cenário especial de preca-
rização do trabalho em saúde, devido as exigências contra-
ditórias representadas pela existência de políticas sociais que 
necessitam de contingente expressivo de pessoal e de políticas 
econômicas, focadas na racionalidade do aparelho do Estado.

Os governos municipais e estaduais, pensando basicamen-
te nos bônus político e fi nanceiro que a descentralização da 
APS traria para suas administrações, passaram a contratar 
profi ssionais de saúde com critérios técnicos mínimos para 
atuarem em condições de trabalho muito difíceis. Este ce-
nário político infl uenciou o aumento do clientelismo e do 
assistencialismo.

Dados do Ministério da Saúde acerca do quantitativo de 
empregos mostram que, na década de 1980, este era da or-
dem de 265.956, dos quais 17,8% estavam nos municípios. 
No ano de 2002, com o total de mais de 
um milhão de empregos, 66,3% estavam 
na base municipal13. Segundo Machado, 
Moysés e Oliveira14, um dos fenômenos 
que a municipalização consolidou foi o 
de o município se tornar o maior empre-
gador do sistema e do segmento público. 

Nos anos 1990, foi notório o cresci-
mento do trabalho em saúde nos aspectos 
quantitativos, devido o desenvolvimento 
de políticas, programas, serviços e ações 
de saúde, ocasionando uma mudança es-
trutural na força de trabalho e nas formas 
de contratação. A União, que era, até en-
tão, a principal contratadora de trabalha-
dores, descentralizou tal obrigação aos 
municípios, situação percebida na ESF. 

Dos anos 1990 até os dias atuais, tem 
sido notória também a ausência de vín-
culos, a não garantia da proteção social 
aos trabalhadores e a inexistência do Pla-
no de Carreira, Cargos e Salários do Sis-
tema Único de Saúde, o PCCS-SUS. É um 
período marcado pela exclusão social do trabalho em saú-
de e precarização dos trabalhadores. Quanto a essa situa-
ção histórica do trabalho em saúde, Campos15 afirma que 
um “[...] desejável processo de flexibilização do trabalho 
no setor saúde, indispensável a que mudanças tecnológicas 
pudessem ser absorvidas e que não houvesse morosidade 
da substituição do trabalho com prejuízo dos beneficiários 
infelizmente, se transformou em muitas situações de traba-
lho em condições precárias [...]. Em uma área considerada 
essencial como a saúde, a ausência desses direitos e benefí-
cios ocasiona um alto grau de desmotivação e, consequen-
temente, grande rotatividade desses trabalhadores nos servi-
ços, prejudicando a continuidade das políticas e programas 
de atenção à saúde a população”. 

Castro et al16 afi rmam que a “precarização das condições 
de trabalho tem sido assumida como uma destacada caracte-

rística dos mercados de trabalho no Brasil [...]”. 
Na APS é visível a contratação com vínculos precários dos 

trabalhadores de saúde, sejam aqueles da ESF, da EACS, ou de 
outras formas de organização do trabalho.

Na ESF, a precarização tem sido um marco das formas de 
contratação dos trabalhadores de saúde, desde sua institucio-
nalização em 1994, fato que tem permitido instabilidade des-
tes, associado à inexistência de pisos salariais regionais com a 
não seguridade de direitos e garantias trabalhistas, a exemplo 
de férias, 13º salário, licença doença, maternidade e paterni-
dade dentre outros, fatores que tem levado a uma não fi xação 
dos trabalhadores de saúde, principalmente o médico. 

É fato que os trabalhadores de saúde não concursados, du-
rante a mudança da gestão municipal, a cada quatro anos, 
são desprezados como se fossem objetos que não servem para 
uso. E que, os salários são diferenciados entre trabalhadores 
de uma mesma categoria, com forte infl uência a melhores 
salários aos “amigos do rei”, sem deixar de citar que não há 
uma data certa de pagamento dos mesmos. Também existem 
os trabalhadores que se transferem de um município para ou-

tro, por conta de uma diferença ínfi ma de 
salário, não se comprometendo com sua 
responsabilidade sanitária para com as fa-
mílias e comunidades.

No caso dos ACS, além de uma indefi -
nição nas formas de vínculo, estes ainda 
sofrem grande pressão do poder executivo 
municipal para atuarem como agentes po-
líticos, durante o período eleitoral.

A inexistência do PCCS-SUS tem afetado 
diretamente na não construção de vínculos 
entre equipes de saúde com as famílias e 
comunidades, na humanização da aten-
ção, na efetivação dos princípios da equi-
dade e integralidade, além do exercício da 
cidadania plena, nos territórios da APS.

Na APS, a precarização não se restringe 
somente aos vínculos empregatícios, mas 
também à própria organização do processo 
de trabalho da equipe, porque muitas vezes, 
os profi ssionais de saúde enfrentam realida-
des diversas e têm que realizar atendimen-
to às famílias, sujeitos e comunidades, sem 

uma estrutura física adequada, improvisada em casas empresta-
das, dentre outros, interferindo na ambiência e privacidade. O 
transporte que desloca as equipes da ESF, quando existe, apre-
senta um estado de conservação deplorável que põe em risco a 
segurança destes; inexistem ou faltam equipamentos e insumos 
mínimos necessários ao processo de trabalho.

No que concerne ao trabalho precário, o Conselho Nacio-
nal de Secretários Estaduais da Saúde-CONASS e o Conselho 
Nacional de Secretários Municipais da Saúde-CONASEMS 
afi rmam que o mesmo passou a constituir lógica expressiva 
do SUS, mas “não garantem os direitos trabalhistas e previ-
denciários consagrados em lei, seja por meio de vínculo dire-
to ou indireto. Afi rma ainda que “mesmo que o vínculo seja 
indireto, é necessário garantir o processo seletivo e, sobretu-
do, uma relação democrática com os trabalhadores”13. 

“TAIS AÇÕES 
DESCENTRALIZADORAS 
DA APS DESLOCARAM E 

INTERIORIZARAM CENTENAS 
DE TRABALHADORES DE SAÚDE 
PARA DIVERSAS LOCALIDADES 

DO PAÍS, SENDO QUE A 
GRANDE MAIORIA, AO CHEGAR, 

DEPAROU-SE, E AINDA SE 
DEPARA COM CONDIÇÕES 
DE TRABALHO E SALÁRIOS 

PRECÁRIOS”
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De acordo Nogueira, Baraldi e Rodrigues17, as três principais 
conceituações de precariedade e informalidade do trabalho 
contemplam os seguintes aspectos: “1 - caracteriza uma situa-
ção de défi cit ou ausência de direitos de proteção social; 2 - 
decorre de uma instabilidade do vínculo, do ponto de vista dos 
interesses dos trabalhadores; 3 - está associada a condições de 
trabalho de determinados setores da economia que criam vul-
nerabilidade social para os trabalhadores aí inseridos”. Castro 
e colaboradores16 defi nem genericamente o trabalho precari-
zado como “[...] a condição ocupacional 
exercida sem o devido amparo das normas 
legais e que não garante estabilidade, be-
nefícios e segurança ao trabalhador”. 

O Ministério da Saúde, desde 2003, vem 
trabalhando no enfrentamento da precari-
zação, por meio do Programa Nacional de 
Desprecarização do Trabalho no SUS – o 
Desprecariza SUS, que é uma “estratégia de 
ação do governo federal cujo objetivo é a 
desprecarização dos vínculos de trabalho 
na saúde”13. No entanto, entende-se que a 
eliminação do trabalho precário não poderá 
ser alcançada somente por ações programá-
ticas, de foco específi co e tempo limitado, 
necessita, sim, de políticas públicas siste-
máticas, transversais, apoiadas no controle 
social, para que se desenvolva o PCCS, con-
forme previsto na Lei Nº. 8.142/1990.

A perspectiva de construção do PCCS-
SUS, segundo afi rma Machado18, tem uma “[...] identidade com 
o SUS, ou seja, a identidade do trabalhador do SUS, das institui-

ções que o compõe. Busca o estabelecimento do compromisso, 
a relação mais direta entre gestores e trabalhadores do SUS com 
qualidade e profi ssionalismo. O PCCS deve ser um instrumento 
de gestão e de gerência bem estabelecido para o gestor e que, 
ao mesmo tempo, possa dar valorização, dignidade, carreira ao 
trabalhador, assim como destacar a educação permanente que 
compõe o PCCS, como motor do sistema [...]”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na atualidade, apesar das exigências e do 
efetivo controle público exercido pelos 
Tribunais de Contas dos Municípios-TCM, 
das Procuradorias de Saúde Pública e das 
Promotorias Municipais, como também 
do controle social exercido pelos usuários 
e trabalhadores do SUS para a realização 
de contratação mediante concurso públi-
co, ainda é muito presente, nos municí-
pios, a contratação por meio de convênios 
com Organizações Não-Governamentais-
ONG, Organizações Sociais-OS, Orga-
nização da Sociedade Civil de Interesse 
Público-OSCIP, associações comunitárias 
ou profi ssionais, cooperativas, empresas 
terceirizadas e contratos temporários, to-
dos com vínculos precarizados. 

No caso do setor público, a contrata-
ção dos trabalhadores, obrigatoriamente, 
deveria ser mediante concurso público, e, 

quando admitidos, terem acesso a um PCCS, conforme pre-
visto na Lei Nº. 8.142/1990 e na Norma Operacional Básica 
de Recursos Humanos-NOB-RH.                                        

“NO SETOR SAÚDE, OCORREU 
UM FATO DIFERENCIADO, QUE 
FOI O AUMENTO DO NÚMERO 

DE EMPREGOS PÚBLICOS, 
COMO CONSEQUÊNCIA DA 

DESCENTRALIZAÇÃO DA APS, 
COM A INSTITUCIONALIZAÇÃO 

DAS ESTRATÉGIAS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E 

SAÚDE DA FAMÍLIA”
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