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PERFIL DO SETOR
2,5 MILHÕES

EMPREGOS
DIRETOS

O setor de prestadores de serviço não só
contribuem com um número significativo de
empregos, mas foi responsável importante
pela retomada da criação de empregos na
economia. Dos 115.898 empregos líquidos
criados pela economia brasileira em abril de
2018, 11% (ou 12.893 empregos), foram
criados pelos prestadores de saúde.
Em Abril de 2017, do total de empregos
líquidos criados, 15% foi criado pelos
prestadores.
Fonte: CAGED/MT e IESS (2018)
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PERFIL DO SETOR
4.397
264.009
77.741
Apesar de mais recentemente o setor ter sido responsável por
boa parte da criação de empregos da economia, os hospitais
privados brasileiros vivem uma crise histórica.
Entre janeiro de 2010 e janeiro de 2018 foram fechados mais de
1.977 hospitais privados no Brasil. Com isso, o parque instalado
de hospitais privados brasileiros passou a contar durante esse
período com 430 hospitais e 31.454 leitos a menos.
Fonte: CNES/MS, FBH, CNSaúde (2018)
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PERFIL DO SETOR
7,8 MILHÕES

SAÚDE
SUPLEMENAR

796,7 MILHÕES

SAÚDE
SUPLEMENAR

O setor de saúde suplementar perdeu nos últimos 3
anos mais de 3 milhões de beneficiários com a crise
econômica o que impactou negativamente a produção
assistencial dos últimos anos.
Ainda não existem dados públicos para o ano de 2018 mas
acredita-se que essa redução tenha tido algum impacto na
produção assistencial no período.
Vale lembrar por fim que 56,5% dos hospitais privados
brasileiros atendem ao SUS e que essa produção
assistencial não é contabilizada nos dados da ANS acima.
Fonte: ANS (2016)
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A Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde),
criada em 1994, é uma entidade sindical de terceiro grau, o mais elevado existente na
legislação sindical. Congrega Fenaess, Fehosul, Feherj, Fehospar, Fehoesc, Fehoesg,
Febase e Fehoesp e 90 sindicatos de saúde em atividade no país.
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