
 

 

COMISSÃO DE ESTUDOS DE RELAÇÕES DE TRABALHO NO SETOR DA SAÚDE 

 

A Comissão de Estudos de Relações do Trabalho no Setor da Saúde ("Comissão") tem 

por objetivo colaborar e contribuir com o setor da saúde quanto aos aspectos jurídicos que 

envolvem as relações do trabalho, para tanto, realizando estudos, pesquisas, emitindo notas 

orientativas, pareceres, bem como promovendo eventos e seminários que estimulem 

debates jurídicos e o compartilhamento de conhecimento e informações entre os operadores 

do setor de saúde e a comunidade jurídica. Adicionalmente, a Comissão, através de seus 

membros se propõe a acompanhar os assuntos relacionados ao seu objeto de atuação no 

legislativo, executivo e judiciário, visando atualização de seus membros, por conseguinte, 

proporcionando atuação assertiva e tempestiva da Comissão junto aos assuntos de seu 

interesse. 

A Comissão conta com o apoio de Advogados, Bacharéis em Direito, Presidentes de 

Associações, Representantes Sindicais, Representantes de Órgãos Representativos de 

Categorias Profissionais do Setor de Saúde, Economistas e Médicos. Por se tratarem de 

profissionais atuantes no setor da saúde, discutem os principais problemas e dificuldades 

encontrados pelas empresas e pelos empregados, frente a legislação vigente. 

Identificados os principais problemas, lutam constantemente por mudanças no entendimento 

da jurisprudência e das leis que envolvem o setor, visando sempre a melhoria das condições 

sociais e de trabalho, adequando os anseios e a realidade da categoria à norma vigente. 

 

Principais temas discutidos 

- Terceirização no setor da saúde; 

- Livre iniciativa e autonomia do médico; 

- Especificidades das jornadas de trabalhos no setor da saúde; 



 

 

- Estudos de categorias diferenciadas na área da saúde; 

- Assédio moral nas relações de trabalho no setor da saúde; 

- Reforma trabalhista e adequação das relações de trabalho na área da saúde; 

- Sindicalização na área da saúde; 

- Home Care – os desafios do trabalho na assistência à saúde domiciliar; 

- Aspectos internacionais nas relações de trabalho na área da saúde.        

 


