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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

 

O Projeto de Lei 2.295/00 tem por objetivo fixar a jornada de trabalho dos profissionais 

da enfermagem, limitando sua duração a seis horas diárias e trinta horas semanais, 

nesse sentido alterando a Lei 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da enfermagem. 

 

O estudo mostrou que: 

 

• A introdução do PL 2.295/00 produzirá efeitos de crescimento sobre as 

obrigações salariais das instituições hospitalares de saúde, somente com a 

remuneração dos profissionais de enfermagem, superiores a 20%; 

• A introdução do PL 2.295/00 trará para as instituições hospitalares a 

necessidade da ampliação de seu quadro de profissionais de enfermagem em 

mais de 20% para manter o atual volume de horas trabalhadas; 

• Mais pessoas trabalhando implica ampliar instalações de apoio, área de 

suporte administrativo e toda a gama de benefícios oferecidos pelas 

instituições aos seus colaboradores e dependentes, trazendo despesas 

adicionais; 

• A introdução do PL 2.295/00 trará para os trabalhadores aumento salarial em 

um primeiro momento, mas a presença, na mesma instituição, de profissionais 

de mesmo carga horária e função com salários diferenciados, trará o risco de 

rotatividade — demissões dos de maior remuneração para contratação de 

outros por valores nominalmente menores em função da jornada reduzida; 

• A pretendida redução da carga horária pode potencialmente produzir o efeito 

motivador para o acúmulo de vínculos de trabalho, tornando a dupla ou tripla 

jornada o novo padrão da profissão, com prejuízos para os usuários as 

instituições de saúde e a sociedade; 

• A Convenção C149 e a Recomendação R157 da OIT sobre pessoal da 

enfermagem, não fazem menção à jornada de 30 horas semanais, e a 

legislação brasileira já contempla grande parte dos argumentos utilizados para 

justificar a redução da jornada, inclusive quando comparada a outros países. 
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1 – A jornada dos trabalhadores da enfermagem 
 

As diversas categorias profissionais que compõem o conjunto dos trabalhadores da 

saúde (médicos, odontólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 

assistentes sociais, etc.), são regidas por distintos instrumentos legais que 

regulamentam as respectivas profissões e, em algumas situações, ainda estabelecem 

parâmetros disciplinadores da jornada de trabalho da categoria.  

 

1.1 - Fundamentação legal da jornada dos trabalhadores da enfermagem 

A Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, em seu Artigo 1º, criou o Conselho Federal de 

Enfermagem (Cofen), e os Conselhos Regionais de Enfermagem (Corens), os quais, 

em seu conjunto, constituíram uma autarquia federal vinculada ao então Ministério do 

Trabalho e Previdência Social. Por sua vez, a regulamentação do exercício da 

enfermagem no País deu-se por meio da Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, que 

estabeleceu: 

 
Art. 2º - A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser 

exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de 

Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. 

Parágrafo único - A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo 

Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os 

respectivos graus de habilitação. 

 

A categoria dos atendentes de enfermagem não foi contemplada na relação de 

pessoas que podem habilitar-se ao exercício da enfermagem; no entanto, em seu 

benefício, a Lei 7.498/86, modificada pela Lei 8.967/86, estabeleceu condições para o 

exercício de suas atividades: 

 
Art. 23. O pessoal que se encontra executando tarefas de enfermagem, em 

virtude de carência de recursos humanos de nível médio nessa área, sem possuir 

formação específica regulada em lei, será autorizado, pelo Conselho Federal de 

Enfermagem, a exercer atividades elementares de enfermagem, observado o disposto 

no art. 15 desta lei. 
Parágrafo único. É assegurado aos atendentes de enfermagem, admitidos antes 

da vigência desta lei, o exercício das atividades elementares da enfermagem, observado 

o disposto em seu artigo 15. 
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No artigo 15, a Lei 7.498/86 especifica que as atividades do técnico de enfermagem, 

do auxiliar de enfermagem (e do atendente de enfermagem), quando exercidas em 

estabelecimentos e programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob 

supervisão e orientação do enfermeiro. 

 

Por sua vez, as atribuições de cada categoria profissional — enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem, parteiros — foram definidas pelo Decreto 94.406, de 08 de 

junho de 1987, que regulamentando a Lei 7.498/86, não menciona parâmetros para a 

jornada de trabalho individual ou das categorias profissionais, tampouco introduzindo 

quaisquer fatores limitantes ao número de horas laborais a cumprir. O Legislador 

supôs que as jornadas de trabalho teriam a duração padrão vigente de 44 horas 

semanais. 

 

A Constituição de 1988, em seu TÍTULO II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), 

CAPÍTULO II (Dos Direitos Sociais), estabelece: 

 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social: 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 

quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, 

mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 

revezamento, salvo negociação coletiva; 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança; 

 

O inciso XIII, "duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta 

e quatro semanais" nos remete ao Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 

(Consolidação da Leis do Trabalho - CLT), cujo Capítulo II (Da Duração do Trabalho), 

Seção I (Disposição Preliminar), preceitua: 

 
Art. 57 - Os preceitos deste Capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvo as 

expressamente excluídas, constituindo exceções as disposições especiais, concernentes 

estritamente a peculiaridades profissionais constantes do Capítulo I do Título III. 

 

Logo em seguida, encontramos, na Seção II (Da Jornada de Trabalho), o disposto no 

artigo 58: 
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Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer 

atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado 

expressamente outro limite. 

 

O artigo seguinte estipula que: 

 
Art. 59 - A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas 

suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre 

empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho. 
 

Retornando ao texto constitucional, as determinações do inciso XXII "redução dos 

riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança", são 

contempladas na CLT no Título II (Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho), 

Capítulo V (Da Segurança e da Medicina do Trabalho), Seção XIII (Das Atividades 

Insalubres ou Perigosas) a partir do artigo 189: 

 
Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, 

por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a 

agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e 

da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 

Art. 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e 

operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da 

insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o 

tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. 

Parágrafo único - As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção 

do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, 

irritantes, alérgicos ou incômodos. 

 

Ainda na CLT, o Título III (Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho), capítulo I 

(Das Disposições Especiais sobre Duração e Condições de Trabalho), que trata de 

situações especiais da jornada e condições de trabalho para categorias profissionais 

específicas (bancários, ferroviários, músicos profissionais, serviços frigoríficos, 

estivadores, entre outros), não se encontra menção sobre jornada reduzida ou 

especial para os profissionais da enfermagem. 
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Reiteradamente se faz referência, nas matérias e artigos publicados em revistas 

especializadas, que a enfermagem é profissão majoritariamente feminina1, e deve, 

portanto, merecer condições especiais de trabalho. Esse é um tema já pacificado, 

tanto é verdade que a esse respeito, a CLT, em seu Título III (DAS NORMAS 

ESPECIAIS DE TUTELA DO TRABALHO), Capítulo III (Da Proteção do Trabalho da 

Mulher), demonstra sua preocupação com as condições especiais do trabalho 

feminino nos artigos 372 a 401, tratando, nas seções de I a VI, da duração, das 

condições de trabalho, da discriminação contra a mulher (I), do trabalho noturno (II), 

dos períodos de descanso (III), dos métodos e locais de trabalho (IV), da proteção à 

maternidade (V) e das penalidades (VI) impostas ao empregador pelo não 

cumprimento dos dispositivos legais. 

 

E este conjunto de dispositivos legais, vale dizer, aplica-se ao universo das 

trabalhadoras em todas atividade laborais, não apenas às das categorias profissionais 

da enfermagem. 

 

2 – A demanda pela redução da carga horária 
 

A CLT, como vimos, previu situações nas quais a jornada de trabalho deve ter duração 

reduzida, bem como situações de insalubridade laboral (Título II, Capítulo V, Seção 

XIII), estas sim extensivas aos profissionais da saúde, inclusive da enfermagem, 

desde que comprovadas pelas competentes Delegacias Regionais do Trabalho. 

Analisaremos a seguir as demandas pela redução da jornada de trabalho sob vários 

aspectos. 

 

2.1 - Aspectos políticos 

Parte do movimento dos profissionais de enfermagem pela jornada de 30 horas 

semanais, talvez na tentativa de sensibilizar setores mais progressistas da sociedade, 

assim visando obter sustentação para suas demandas, optou por assumir formas de 

discurso cujo foco é a luta de classes, ou as contradições entre capital e trabalho, 

como no exemplo a seguir: 

 

                                                 
1 O Cofen contabilizavas em 2009 178.546 enfermeiros (161.032 mulheres 90,2%), 466.985 
técnicos em enfermagem (407.754 mulheres 87,3%) e 598.273 auxiliares de enfermagem 
(525.666 mulheres 87,8%). No estado de São Paulo, segundo o CNES, 82,01% dos 
enfermeiros e 77,64% dos auxiliares e técnicos de enfermagem são mulheres. 
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De fato, nada justifica uma jornada acima de 30 horas, a não ser a exploração do 

trabalho, em especial num campo em que a saúde virou mercadoria. 
O trabalhador necessita de tempo para construir-se como ser humano 

emancipado, precisa de tempo para refletir sobre a qualidade e sobre os sentidos da 

vida e investir em áreas que a própria falta de tempo sequer permite que ele conheça. 

Além do que, a limitação da jornada, potencialmente, abriria campo de trabalho 

para mais profissionais. 

Nenhuma bandeira de humanização no trabalho pode pretender avançar senão 

pela redução da jornada e melhoria dos salários 2. 

 

Entretanto, como se verifica, esse não é o tom dominante nas peças que tratam da 

reivindicação; na maioria das vezes a argumentação dá-se em torno de possíveis 

benefícios para a saúde e a vida social dos trabalhadores, bem como na melhoria da 

qualidade do atendimento que adviria (sic) da redução da jornada. 

 

O PL 2.295/00 teve origem no Senado Federal sob a forma do PLS 161/1999, de 

autoria do então senador Lúcio Alcântara (PSDB/CE), sendo apresentado na Câmara 

dos Deputados em 11/01/2000. Após passar pelo Plenário e Mesa Diretora, foi 

encaminhado à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), 

cujo relator, deputado Pedro Henry (PPB-MT), votou por sua rejeição, juntamente com 

o PL-969/1999 e o PL-2.169/1999 apensados3. 

 

A seguir foi enviado à Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), na qual 

sofreu prolongada tramitação, com sucessivas revisões de pareceres do relator, 

deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), finalmente obtendo parecer favorável para 

sua aprovação, e pela rejeição do PL 2.169/1999, do PL 969/1999, do PL 794/2007, 

do PL 1.891/2007, e do PL 2.392/2007, apensados4. No entanto, o deputado Andre 

Zacharow apresentou voto em separado, contrário à aprovação5. 

 

Encaminhado em seguida para a Comissão de Finanças e Tributação (CFT), 

manifestando-se o relator, deputado Ilderlei Cordeiro (PPS-AC), pela adequação 

financeira e orçamentária deste, e pela inadequação financeira e orçamentária do PL 

                                                 
2 O texto, disponível em <http://www.enfermagem30horas.org/>, é atribuído ao enfermeiro 
Paulo de Oliveira Perna. 
3 O parecer da CTASP encontra-se no anexo ao final do trabalho. 
4 O parecer da CSSF encontra-se no anexo ao final do trabalho. 
5 O voto em separado do deputado Andre Zacharow encontra-se no anexo ao final do trabalho. 
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2.169/1999, do PL 969/1999, do PL 794/2007, do PL 1.891/2007, e do PL 2.392/2007, 

apensados6. 

 

Na Comissão Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), passo seguinte de 

encaminhamento, recebeu parecer favorável do relator, deputado Colbert Martins 

(PMDB-BA), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do PL 

2.169/1999, do PL 969/1999, do PL 794/2007, do PL 1.891/2007 e do PL 2.392/2007, 

apensados. 

 

Desde então, o PL 2.295/00 vem recebendo sucessivas solicitações de inclusão na 

ordem do dia para votação no plenário da Câmara, mas até o momento tais 

solicitações não tem sido contempladas. 

 

2.2 - Aspectos corporativos 

Não obstante as reiteradas negativas das entidades representativas de classe em seu 

pleito para justificar a aprovação da redução da jornada laboral, transpira o esforço 

das categorias para obter um benefício negado à quase totalidade das classes 

trabalhadoras. Vejamos o texto a seguir, que encabeça o documento "ENFERMAGEM 

30 Horas - Condição para assistência segura", postado no sítio do Coren/SC: 

 
A jornada de trabalho de 30 horas semanais não é privilégio. Também não se 

trata de uma reivindicação de cunho meramente corporativo, diz respeito a uma 

necessidade – a de prover um padrão desejável de condições para a prática da 

Enfermagem no país7. 
 

Como vimos anteriormente, foram previstas na CLT condições especiais para a 

redução da jornada de trabalho em condições específicas, que não enumeram as 

categorias profissionais da enfermagem, bem como condições de proteção ao trabalho 

da mulher e situações que configuram a insalubridade laboral, que podem ser 

estendidas à enfermagem, cumpridas as condições de avaliação estipuladas. 

 

No início de junho de 2011, por iniciativa das entidades representativas Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn Nacional), Federação Nacional dos Enfermeiros 

(FNE) e Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e Confederação Nacional dos 

                                                 
6 O parecer da CFT encontra-se no anexo ao final do trabalho. 
7 Disponível no sítio do Coren/SC em: 
<http://www.corensc.gov.br/documentacao2/material_lula_04_baixa_resol.pdf>. 
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Trabalhadores em Saúde (CNTS), foi criado o "Fórum Nacional 30 horas Já", com o 

qual pretendem, mediante esforços de mobilização nacional das categorias, lançar o 

"dia nacional de mobilização pelas 30 horas nos estados e o dia nacional de 

paralisação das 30 horas já!"8 

 

A página da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn)9 exibe mensagem 

exortando a comunidade da enfermagem a lutar pela implantação da jornada de 30 

horas semanais, assinada conjuntamente com o Conselho Federal de Enfermagem - 

Cofen, cujo texto integral encontra-se no anexo ao final do trabalho. Alguns trechos, 

entretanto, merecem ser examinados e comentados em detalhe, não necessariamente 

na ordem em aparecem no texto, mas que auxiliam no melhor entendimento das 

afirmações e argumentos que suportam as reivindicações. 

 

O primeiro trecho a ser analisado é: 

 
A Jornada de 30 horas é uma luta pela valorização e dignidade dos 

trabalhadores da Enfermagem, maior força de trabalho na saúde, mais de um milhão e 

trezentos mil trabalhadores, responsáveis por grande parte das ações de prevenção de 

doenças e promoção da saúde no Brasil. 
 

Indiscutíveis o valor e dedicação dos profissionais de enfermagem no País, mas 

quantos são? Em notícia veiculada no portal do Cofen anunciando parcerias 

institucionais para desenvolver o estudo "Perfil da Enfermagem no Brasil"10, são 

mencionados mais de um milhão e seiscentos mil inscritos na entidade. Pouco 

adiante, ainda a mesma notícia menciona que "...para a definição da população dos 

enfermeiros, técnicos e auxiliares será tomado como referência o ano de 2009 que, 

segundo registros do Cofen e Corens, essas três categorias (sic) somam um milhão, 

duzentos e quarenta e três mil e oitocentos e quatro profissionais (1.243,804)". 

 

Se assumirmos as informações acima como verdadeiras, teremos que, em um período 

de dois anos (2009-2011), o contingente de profissionais de enfermagem teria 

apresentado um crescimento de cerca de 28,64%, ou de 1.243.804 profissionais para 

mais de 1.600.000. 

 

                                                 
8 Disponível em: <http://dfsaude.blogspot.com/2011/06/forum-nacional-30-horas-ja.html>. 
9 Disponível em: <http://www.abennacional.org.br/index.php?path=95>. Texto no Anexo. 
10 Disponível em: <http://site.portalcofen.gov.br/node/6194>. Texto completo no Anexo. 
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Em uma página do Portal da Enfermagem11 encontra-se estudo que, citando dados 

obtidos a partir de informações dos Corens estaduais em abril de 2010, menciona o 

total de 1.480.653 profissionais de enfermagem no País, assim distribuídos por 

unidade federativa e por categoria profissional: 

 

 

Figura 1 
Total de profissionais de enfermagem no Brasil 

 

Categoria profissional 
Unidade federativa 

Enfermeiro Técnico Auxiliar Atendente12 Total 

Acre 1.355 3363 2.174 111 7.003 

Alagoas 2.306 3.942 6.154 1.179 13.581 

Amazonas 3.256 13.841 3.513 117 20.727 

Amapá 726 4.938 832 - 6.496 

Bahia 18.542 44.593 29.591 - 92.726 

Ceará 8.812 10.889 19.695 - 39.396 

Distrito Federal 5.385 17.514 4.561 140 27.600 

Espírito Santo 4.450 5.200 13.800 - 23.450 

Goiás 6.019 19.867 6.782 47 32.715 

Maranhão 5.742 16.517 5.053 - 27.312 

Mato Grosso 3.245 9.498 3.601 17 16.361 

Mato Grosso do Sul 2.876 6.462 5.604 96 15.038 

Minas Gerais 27.207 65.432 40.196 11.196 144.031 

Pará 5.466 23.780 9.816 469 39.531 

Paraíba 5.019 9.517 6.556 29 21.121 

Paraná 13.990 21.228 30.643 74 65.935 

Pernambuco 8.843 24.088 13.362 400 46.693 

Piauí 3.031 6.862 5.418 - 15.311 

Rio de Janeiro 32.706 105.688 70.454 6.055 214.903 

Rio Grande do Norte 3.424 7.723 8.043 - 19.190 

Rio Grande do Sul 22.486 76.640 40.986 178 140.290 

Rondônia 1.741 4.685 3.674 - 10.100 

Roraima 470 1.653 1.446 2 3.571 

Santa Catarina 8.020 22.554 9.967 3 40.544 

São Paulo 73.088 93.075 207.305 2.667 376.135 

Sergipe 1.767 3.584 6.211 52 11.614 

Tocantins 1.837 6.091 1.342 9 9.279 

Total 271.809 629.224 556.779 22.841 1.480.653 

Fonte: Portal da Enfermagem 
                                                 
11 Disponível em: <http://www.portaldaenfermagem.com.br/estatisticas.asp>. 
12 Atendentes de enfermagem: ver Lei 7.498/86, art. 23. 
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A figura a seguir, obtida a partir dos dados da figura anterior, mostra a distribuição 

percentual por categoria profissional no País: 

 

 

Figura 2 
Profissionais de enfermagem por categoria profissional - Brasil 2010 

 

 

 
Fonte: Luz, S. - Portal da Enfermagem 

 

 

A Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária (PAMS), realizada periodicamente pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE13, computa o universo dos 

trabalhadores da enfermagem ocupados em estabelecimentos de saúde (públicos e 

privados, com e sem internação), segmentando-o em pessoal de nível superior e de 

nível técnico/auxiliar. O estudo é de abrangência nacional, e os dados da PAMS 2009 

compreendem os dados mostrados na figura a seguir: 

                                                 
13 Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária 2009, disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/ams/2009/default.shtm>. 
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Figura 3 
Profissionais de enfermagem por categoria profissional - IBGE 

 

Cargo Brasil Estado de São Paulo Cidade de São Paulo 

Auxiliar de enfermagem 317.420 110.595 37.545 

Técnico de enfermagem 330.928 54.717 14.867 

Enfermeiro 163.099 41.140 14.476 

Total 811.447 206.452 66.888 
Fonte: IBGE - Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária 2009 

 

 

Como pode ser observado, os totais encontrados pela PAMS 2009 do IBGE divergem 

dos apontados no Portal da Enfermagem, baseado nas informações dos Corens. A 

figura a seguir mostra os dados nacionais e do estado de São Paulo para as três 

categorias profissionais — os atendentes de enfermagem não foram computados —, 

trazendo entre parêntesis a variação incremental entre os dados divulgados pelo IBGE 

e aqueles atribuídos aos Corens. 

 

 

Figura 4 
Profissionais de enfermagem - comparativo IBGE-Corens 

 
Brasil Estado de São Paulo 

Cargo 
IBGE Corens 

Variação 
IBGE Corens 

Variação 

Aux. enfermagem 317.420 556.779  +75,41% 110.595 207.305  +87,45% 

Téc. enfermagem 330.928 629.224  +90,14% 54.717 93.075  +70,10% 

Enfermeiro 163.099 271.809  +66,65% 41.140 73.088  +77,66% 

Total 811.447 1.457.812 +79,66% 206.452 373.468 +80,90% 

Fonte: PAMS 2009; Corens, Portal da Enfermagem 

 

 

Tal variação é explicada: os dados dos Corens referem-se ao total dos profissionais 

registrados nos conselhos profissionais, enquanto os dados da PAMS 2009 referem-se 

exclusivamente aos profissionais empregados em estabelecimentos de saúde14. 

                                                 
14 A PAMS abrange postos e centros de saúde,clínicas ou postos de assistência médica, 
prontos-socorros, unidades mistas, hospitais (inclusive os de corporações militares), clínicas 
odontológicas, radiológicas e de reabilitação, laboratório de análises clínicas e unidades de 
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Vejamos agora os dados da Relação Anual de Informações Sociais 2008 (RAIS) 

compreendendo as famílias ocupacionais da enfermagem segundo a Classificação 

Brasileira de Ocupações, isto é, as CBOs 2235-05 (enfermeiro), 3222-05 (auxiliar de 

enfermagem) e 3222-25 (técnico de enfermagem), como consta do estudo realizado 

em 2010 pelo escritório regional no Distrito Federal do Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese/DF)15, a ser discutido mais adiante. 

Segundo o estudo, existem no País 273.704 vínculos de emprego assalariado 

registrado para enfermeiros e 1.236.454 vínculos para auxiliares e técnicos de 

enfermagem. Mas um profissional pode ter — e frequentemente tem — mais de um 

vínculo de trabalho, tornando difícil precisar o número de profissionais a partir da 

RAIS. O estudo excluiu de sua base de dados os profissionais assalariados sem 

carteira, autônomos e membros de cooperativas de trabalho, concentrando-se nos 

setores de atividade econômica que mais empregam profissionais de enfermagem. 

 

Embora não seja possível, a partir dos dados existentes, fazer uma relação positiva 

entre número de profissionais de enfermagem e de vínculos de trabalho assalariado — 

seria necessário um maior refinamento das informações nas bases de dados — é 

interessante a comparação entre tais grupos. Na figura seguinte pode-se ver o 

resultado de tal comparação. 

 

 

Figura 5 
Profissionais de enfermagem e vínculos de trabalho - Brasil 

 
BRASIL 

Cargo Profissionais 

IBGE 

Vínculos de emprego assalariado 

RAIS 

Relação 

Auxiliar e técnico de enfermagem 648.348 1.236.454 1,91 

Enfermeiro 163.099 273.704 1,68 

Total 811.447   

Fonte: PAMS 2009; RAIS 2008 

 

                                                                                                                                            
complementação diagnóstica e/ou terapêutica. Não abrangidos pela pesquisa consultórios 
particulares destinados à consulta de pacientes, ministrada por profissionais de saúde 
autônomos, estabelecimentos de saúde que atendem à clientela restrita, tais como: 
ambulatórios médicos ou gabinetes dentários da rede escolar, ambulatórios médicos ou 
gabinetes dentários de empresas particulares ou entidades públicas de atendimento exclusivo, 
ambulatórios médicos exclusivos para exames de capacitação. 
15 Ver anexo ao final do trabalho. 
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Se verdadeira, tal comparação nos permitiria afirmar que auxiliares e técnicos de 

enfermagem possuiriam, em média, 1,91 vínculos por profissional, enquanto para 

enfermeiros esta relação seria de 1,68 vínculos por profissional. Ainda que sem o peso 

de uma afirmação positiva, essa comparação nos sinaliza que a multiplicidade de 

vínculos de trabalho entre os profissionais de trabalho é mais uma regra do que 

exceção. 

 

Essa situação é muitas vezes descrita nos manifestos das categorias, como pode ser 

visto no texto a seguir, também parte da anteriormente mencionada mensagem da 

página da Associação Brasileira de Enfermagem, objeto de nossa análise: 

 
Ressalte-se que a Enfermagem é formada majoritariamente por mulheres que, 

além das atividades profissionais, cumprem dupla ou tripla jornada diária de trabalho, 

pois assumem, também, as responsabilidades no âmbito doméstico e familiar. 

 

É verdadeira a afirmação: a enfermagem é, de fato, como já comentado, 

majoritariamente feminina, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Também é 

verdadeiro que as mulheres acumulam, além do trabalho fora do lar, as 

responsabilidades domésticas, mas essa situação não é prerrogativa das profissionais 

de enfermagem, pois atinge igualmente as trabalhadoras de outras profissões em 

escala mundial. E já comentamos também a preocupação da CLT com a proteção do 

trabalho da mulher. Não se trata assim, de um fenômeno circunscrito ao âmbito da 

enfermagem, é algo mais amplo, da esfera das relações de gênero, cujo escopo foge 

ao objetivo do presente trabalho. 

 

Vários artigos publicados em periódicos especializados se reportam ao tema; Campos 

(2005) menciona a dupla jornada como fator preponderante no desgaste físico e 

emocional do profissional de enfermagem: 

 
...a grande carga de trabalho, muitas vezes com jornada dupla, originam 

emoções e sofrimentos no enfermeiro que podem prejudicar a qualidade de seu trabalho, 

tornando-o penoso e interferindo até na sua vida pessoal (CAMPOS, 2005). 

 

Silva et al (2008) voltam ao tema quando afirmam: 
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Freqüentemente os trabalhadores de enfermagem possuem mais de um vínculo 

empregatício, comprometendo o tempo dedicado para o lazer e família. As jornadas 

duplas ou triplas podem conduzir ao estresse emocional, decorrente do acúmulo de 

atribuições. Nesse sentido, o estresse surge como resposta à pressão imposta sobre o 

trabalhador" (SILVA et al, 2008). 

 

E ainda Silva e Yamada (2008) comentam: 

 
Alguns autores (ARAÚJO et al, 2003) demonstraram que 53,9% dos enfermeiros 

possuíam dupla jornada de trabalho, e outros pesquisadores (BARROS et al, 2003), ao 

questionarem em seu estudo sobre o duplo vínculo empregatício, encontraram que 

29,6% das respostas eram afirmativas, corroborando os dados encontrados neste estudo 

(SILVA; YAMADA, 2008). 

 

As razões para a multiplicidade de vínculos de trabalho, formais ou não, entre as 

categorias profissionais da enfermagem fogem ao escopo do presente estudo, mas a 

elas voltaremos brevemente no tópico seguinte. No momento, cumpre-nos comentar 

outro argumento frequentemente mencionado pelas entidades da enfermagem em 

seus manifestos para dar legitimidade ao pleito pelas 30 horas, qual seja a 

recomendação, apoio ou endosso à causa dado pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e por instâncias do controle social no Brasil, por intermédio de 

conselhos e conferências de saúde. Analisemos o trecho a seguir, também constante 

do manifesto conjunto Aben-Cofen já mencionado: 

 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) da Organização das Nações 

Unidas (ONU) recomenda a Jornada de 30 horas, argumentando que é o melhor para 

pacientes e trabalhadores da saúde do mundo inteiro. 

A II Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde de 1993 propôs 

que, "considerando a natureza da atividade em saúde, a jornada máxima de trabalho 

para os trabalhadores de saúde seja de 30 horas semanais". 

Todas as últimas conferências nacionais, estaduais e municipais de saúde têm 

aprovado a Jornada de 30 horas semanais para os trabalhadores da área. 

 

No manifesto constante da página do Coren/SC, já mencionado, encontramos o 

seguinte texto: 
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A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as instâncias do controle social 

no Brasil, por meio dos Conselhos e Conferências de Saúde nas esferas nacional, 

estadual e municipal, têm deliberado e recomendado 30 horas como a jornada de 

trabalho adequada para profissionais de saúde e usuários dos serviços. 

Em 1993, a II Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde 

considerou que pela “natureza da atividade em saúde, a jornada máxima de trabalho 

para os trabalhadores de saúde seja de 30 horas semanais”. Também na 12ª 

Conferência Nacional de Saúde, na 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e 

na 3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde foi deliberado 

30 horas de jornada de trabalho para o setor de saúde. 

 

Tratemos inicialmente de analisar as referências à OIT quanto à recomendação das 30 

horas. Há dois documentos dessa organização que tratam especificamente das 

condições de trabalho da enfermagem, a C149 Nursing Personnel Convention e a 

R157 Nursing Personnel Recommendation, ambas de 1977. Seus textos integrais 

constam do Anexo ao final deste trabalho. O Brasil não é signatário da C149, mas a 

Constituição, em seu artigo 7º, e a CLT, já garantem o cumprimento da maioria, senão 

da totalidade de suas determinações, bem como das recomendações da R157. 

 

Assim temos que, em seu artigo 6º, a C149 determina: 

 
Nursing personnel shall enjoy conditions at least equivalent to those of 

other workers in the country concerned in the following fields: 

(a) hours of work, including regulation and compensation of overtime, 

inconvenient hours and shift work; 

(b) weekly rest; 

(c) paid annual holidays; 

(d) educational leave; 

(e) maternity leave; 

(f) sick leave; 

(g) social security. 

 

Em tradução livre, determina-se que o pessoal de enfermagem deva gozar de 

condições pelo menos equivalentes àquelas de outros trabalhadores no país em tela 

aos seguintes campos: horas de trabalho, incluindo regulamentação e pagamento de 

horas extras, horas "inconvenientes" e trabalho em revezamento; descanso semanal; 

férias anuais remuneradas; licença para aprimoramento profissional; licença 

maternidade; licença por doença; seguridade social. 
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A R157, que trata mais especificamente das condições de regulamentação da 

profissão, critérios de educação e normas do trabalho em geral, especifica, 

relativamente à jornada de trabalho e períodos de descanso: 

 
VIII. Working Time and Rest Periods 

 

30. For the purpose of this Recommendation-- 

(a) the term normal hours of work means the number of hours fixed in each country by 

or in pursuance of laws or regulations, collective agreements or arbitration awards; 

(b) the term overtime means hours worked in excess of normal hours of work; 

(c) the term on-call duty means periods of time during which nursing personnel are, at 

the workplace or elsewhere, at the disposal of the employer in order to respond to 

possible calls; 

(d) the term inconvenient hours means hours worked on other than the normal working 

days and at other than the normal working time of the country. 

 

31. The time during which personnel are at the disposal of the employer --such as the 

time needed to organise their work and the time needed to receive and to transmit 

instructions--should be counted as working time for nursing personnel, subject to possible 

special provisions concerning on-call duty. 

 

32. 

(1) The normal weekly hours of nursing personnel should not be higher than those set in 

the country concerned for workers in general. 

(2) Where the normal working week of workers in general exceeds 40 hours, steps should 

be taken to bring it down, progressively, but as rapidly as possible, to that level for 

nursing personnel, without any reduction in salary, in accordance with Paragraph 9 of the 

Reduction of Hours of Work Recommendation, 1962. 

 

33. 

(1) Normal daily hours of work should be continuous and not exceed eight hours, except 

where arrangements are made by laws or regulations, collective agreements, works rules 

or arbitration awards for flexible hours or a compressed week; in any case, the normal 

working week should remain within the limits referred to in Paragraph 32, subparagraph 

(1), of this Recommendation. 

(2) The working day, including overtime, should not exceed 12 hours. 

(3) Temporary exceptions to the provisions of this Paragraph should be authorised only in 

case of special emergency. 
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34. 

(1) There should be meal breaks of reasonable duration. 

(2) There should be rest breaks of reasonable duration included in the normal hours of 

work. 

 

35. Nursing personnel should have sufficient notice of working schedules to enable them 

to organise their personal and family life accordingly. Exceptions to these schedules 

should be authorised only in case of special emergency. 

 

36. 

(1) Where nursing personnel are entitled to less than 48 hours of continuous weekly rest, 

steps should be taken to bring their weekly rest to that level. 

(2) The weekly rest of nursing personnel should in no case be less than 36 uninterrupted 

hours. 

 

O item 32 recomenda que a jornada de trabalho da enfermagem não supere a vigente 

no país para os trabalhadores em geral e, quando ultrapassar as 40 horas, deve-se 

implementar medidas que a levem a esse patamar, sem redução de salário. A 

mencionada R116 Reduction of Hours of Work Recommendation, de 1962, 

recomenda, em seu parágrafo 9: 

 
In carrying out measures for progressively reducing hours of work, priority should be 

given to industries and occupations which involve a particularly heavy physical or mental 

strain or health risks for the workers concerned, particularly where these consist mainly of 

women and young persons. 

 

O que se pode afirmar, pela análise dos textos, é que, em nenhum momento, a 

convenção e as recomendações da OIT fazem menção à jornada de 30 horas 

semanais para a enfermagem. 

 

A II Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde (CNRHS), de 1993, 

focalizou, especificamente, os trabalhadores da saúde ligados ao SUS. Na 

apresentação de seu Relatório Final16, encontramos o seguinte texto: 

 
II - Propostas relativas às políticas de preparação e gestão de recursos humanos para a 

saúde. 

Jornada de Trabalho 

                                                 
16 Disponível em: <http://www.opas.org.br/rh/publicacoes/textos/CRHSV2N1.PDF>. 
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A II CNRHS deliberou que, considerada a natureza da atividade em saúde, a 

jornada máxima de trabalho para trabalhadores da saúde seja de 30 horas semanais. 

Ao mesmo tempo, a Conferência deliberou também pelo incentivo à dedicação 
exclusiva para todos os trabalhadores do SUS (horário integral com carreira única no 

SUS). 
 

Portanto, trata-se de uma recomendação dirigida aos trabalhadores do SUS, não à 

totalidade dos trabalhadores da saúde, e também pela dedicação exclusiva, isto é, 

pela manutenção de um único vínculo empregatício, o que não é mencionado nos 

comunicados das entidades corporativas da enfermagem que argumentam a favor das 

30 horas. 

 

O relatório da 12ª Conferência Nacional de Saúde17, recomenda, em seu Eixo 

Temático VII - o trabalho na saúde. Diretrizes Gerais: 

 
21 - Estabelecer jornada de trabalho de 30 horas semanais para todos os 

trabalhadores de saúde (públicos e privados), com incentivo à dedicação exclusiva no 

serviço público, debatida e pactuada nas mesas de negociação, respeitando as 

especificidades locais e as jornadas de categorias profissionais regulamentadas. 

 

Nas resoluções da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador18, versão final, 

Eixo I - "Como garantir a integralidade e a transversalidade da ação do Estado em 

Saúde dos(as) Trabalhadores(as)?", resoluções de nº 1 a 163, encontramos (p. 6): 

 
73. Instituir a jornada máxima de 30 horas semanais para trabalhadores dos setores 

público e privado. 

 

Os anais da 3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde19 (p. 152), falando sobre os planos de carreira no serviço público de saúde, 

trazem o seguinte texto: 

 
Detectou-se que a carga horária é um dos pontos mais variáveis nos planos de 

carreira, visto que apenas 21% determinam que 40 horas seja a carga horária única para 

todos os servidores, enquanto que a carga horária de 30 horas está presente na maioria 

                                                 
17 Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/relatorio_12.pdf>. 
18 Disponível em: 
<http://www.fundacentro.gov.br/dominios/CTN/anexos/Relat%C3%B3rio%20Final%203CNST%
2024.03.06.pdf>. 
19 Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cadernos_rh.pdf>. 
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dos planos, em alguns PCCSs como carga horária padrão, e, nos outros, com opções 

para outras cargas horárias. Alguns determinam carga horária específica para os 

profissionais: médico e odontólogo, permitindo opções e carga horária padrão para os 

outros servidores. Verificou-se também que existe uma determinação específica para os 

plantões. 

 

Assim, o apoio direto à jornada de 30 horas para todos os trabalhadores de saúde, 

consta somente do relatório final da 12ª Conferência Nacional de Saúde. 

Curiosamente, na apresentação do relatório final da II Conferência Nacional de 

Recursos Humanos para a Saúde, encontramos o seguinte texto: 

 
Ainda que pouco representativas, algumas experiências de negociações 

coletivas de contrato de trabalho permitiram a recomendação dessa prática, da 

negociação, como regra básica para o enfrentamento das situações correntes (p. 4)  

 

A negociação, não o enfrentamento parece ser o caminho indicado para a resolução 

de situações de conflito. 

 

Por último, ainda um comentário sobre um trecho do manifesto conjunto ABEn-Cofen: 

 
A Jornada de 30 horas é um direito dos trabalhadores da Enfermagem, pois 

estão expostos aos riscos ocupacionais inerentes à sua atividade profissional. Garantir 

condições adequadas de trabalho e um atendimento resolutivo aos usuários é um dever 

dos gestores do sistema de saúde. 

 

A CLT, em seu Título II, Capítulo V (Da Segurança e da Medicina do Trabalho), artigos 

154 a 201, ocupa-se da segurança e da saúde no trabalho de todos os trabalhadores 

do País. O Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio de seu Departamento de 

Segurança e Saúde do Trabalho, vinculado à Secretaria de Inspeção do Trabalho, é o 

órgão de âmbito nacional responsável pelas atribuições constantes do artigo 155 da 

CLT. As Normas Regulamentadoras (NRs), relativas à segurança e medicina do 

trabalho, devem ser obrigatoriamente observadas por empresas públicas e privadas, 

bem como por órgãos públicos da administração direta e indireta que possuam 

empregados regidos pela CLT. 

 

Relativamente ao servidor público estatutário, há um vácuo normativo, pois, embora o 

artigo 39, § 3º da Constituição nos remeta ao artigo 7º — "São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
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social:" inciso XXII - "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança" — faltam ser editadas leis que contemplem esse direito 

de forma mais efetiva tal direito fundamental. 

 

2.3 - Aspectos econômicos 

São frequentes, mesmo em publicações especializadas, as referências às dificuldade 

econômicas dos profissionais de enfermagem para justificar a multiplicidade de 

vínculos de trabalho. Os trechos abaixo servem de exemplo para o tipo de afirmações 

feitas à respeito: 

 
A dupla jornada de trabalho, faz-se necessária aos trabalhadores de 

enfermagem devido à situação econômica da área da saúde, aos baixos salários 

insuficientes para o sustento da família, o que os leva a procurar novas fontes de renda. 

Na realidade, necessitam enfrentar dupla atividade, o que pode interferir em alguns 

aspectos referentes à qualidade de vida do trabalhador (PAFARO; DE MARTINO, 2004). 

 
Geralmente os baixos salários obrigam o pessoal menos qualificado a exercer 

uma dupla jornada de trabalho (PINHO et al, 2001). 

 

Se questões salariais excluem-se do escopo deste estudo, sua justificativa para o 

duplo ou triplo emprego merece comentários. Do ponto de vista da racionalidade 

econômica, se os empregos da enfermagem são de fato mal remunerados é por que 

estão associados à baixa escolaridade, como de resto, acontece em outras categorias 

profissionais. De acordo com a teoria econômica, baixa escolaridade sempre resulta 

em menor remuneração e menor mobilidade para encontrar outras ocupações. 

 

A análise das Pesquisas de Assistência Médico-Sanitária de 2002, 2005 e 2009 

mostra expressivo crescimento do número de estabelecimentos de saúde no período: 

 

Figura 6 
Brasil - estabelecimentos de saúde 2002-2009 

 
Estabelecimentos de saúde 

Regiões e unidades da federação 
2002 2005 2009 

Brasil 65.342 77.004 (17,85%) 94.070 (22,16%) 

Sudeste 24.412 28.371 (16,22%) 35.351 (24,60%) 

São Paulo 9.384 10.939 (16,57%) 14.215 (29,95%) 

Fonte: PAMS - IBGE 
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Os valores entre parêntesis indicam a variação do número de estabelecimentos de 

saúde comparativamente aos dados observados na PAMS anterior. Quando 

verificamos a variação do número de profissionais de enfermagem nos 

estabelecimentos de saúde entre as PAMS, encontramos os seguintes dados para o 

Brasil, o estado de São Paulo (ESP) e a cidade de São Paulo (SP): 

 

 

Figura 7 
Brasil - profissionais de enfermagem 2002-2009 

 
Profissionais de enfermagem 

PAMS 2002 PAMS 2005 PAMS 2009 Cargo 

Brasil ESP SP Brasil ESP SP Brasil ESP SP 

Aux. enfermagem 389.277 110.602 39.894 
401.753 
(3,20%) 

121.728 
(10,06%) 

46.767 
(17,23%) 

317.420 
(-20,99%) 

110.595  
(-9,15%) 

37.686  
(-19,42%) 

Téc. enfermagem 82.627 15.068 3.312 
161.336 
(95,26%) 

26.895 
(78,49%) 

6.326 
(91,00) 

330.928 
(105,12%) 

54.717 
(103,45%) 

14.867 
(135,01%) 

Enfermeiro 88.952 21.961 10.022 
116.126 
(30,55%) 

27.868 
(26,90%) 

11.653 
(16,27%) 

163.099 
(40,45%) 

41.140 
(47,62%) 

14.476 
(24,23%) 

Total 560.856 147.631 53.228 
679.215 
(21,10%) 

176.491 
(19,55%) 

64.746 
(21,64%) 

811.447 
(19,47%) 

206.452 
(16,98) 

67.029 
(3,53%) 

Fonte: PAMS - IBGE 

 

 

Os valores entre parêntesis indicam a variação percentual do número de profissionais 

de enfermagem na categoria profissional comparativamente aos dados observados na 

PAMS anterior. O número de auxiliares de enfermagem varia negativamente entre 

2005 e 2009, o que pode ser explicado pela migração desses profissionais, via 

qualificação profissional, para a categoria de técnicos de enfermagem. 

 

A figura a seguir mostra a variação do número de estabelecimentos de saúde no 

Brasil, no estado de São Paulo (ESP) e na cidade de São Paulo (SP), tal como 

observado nas PAMS de 2002 a 2009. Os valores entre parêntesis assinalam a 

variação percentual na categoria (com internação, sem internação, apoio à diagnose e 

terapia - ADT) relativamente à PAMS anterior. 
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Figura 8 
Brasil - estabelecimentos de saúde 2002-2009 

 
Estabelecimentos de saúde 

PAMS 2002 PAMS 2005 PAMS 2009 Tipo 

Brasil ESP SP Brasil ESP SP Brasil ESP SP 

Com internação 7.397 962 177 
7.155 

(-3,27%) 

936 
(-2,70%) 

160 
(-9,60%) 

6.875 
(-3,91%) 

958 
(2,35%) 

157 
(-1,88%) 

Sem internação 46.428 6.385 1.210 
55.328 

(19,17%) 

7.489 
(17,29%) 

1.197 
(-1,07%) 

67.901 
(22,72%) 

9.997 
(33,49%) 

1.950 
(62,91%) 

ADT 11.518 2.037 382 
14.521 

(26,07%) 

2.514 
(23,42%) 

402 
(5,24%) 

19.224 
(32,39 

3.260 
(29,67%) 

434 
(7,96%) 

Total 65.343 9.384 1.769 
77.004 

(17,85%) 

10.939 
(16,57%) 

1.759 
(-0,57%) 

94.070 
(22,16%) 

14.215 
(29,95%) 

2.541 
(44,46%) 

Fonte: PAMS - IBGE 

 

 

Analisando a variação do crescimento do número de estabelecimentos de saúde e a 

variação do número de profissionais de enfermagem na PAMS 2009, verifica-se que o 

número de estabelecimentos de saúde cresce percentualmente mais do que o número 

de profissionais de enfermagem. A figura a seguir compara as respectivas variações e 

calcula sua razão. 

 

 

Figura 9 
Variação do número de estabelecimentos de saúde e de profissionais de 

enfermagem - PAMS 2009 
 

Variação (%) PAMS 2005-2009 
 

Estabelecimentos de saúde (1) Profissionais de enfermagem (2) 
Razão 1/2 

Brasil 22,16 19,47 1,14 

Estado de SP 29,95 16,98 1,76 

São Paulo 44,46 3,53 12,59 

Fonte: PAMS - IBGE 

 

 

A observação de que o número de estabelecimentos de saúde cresce mais 

rapidamente no período 2005-2009 do que o número de profissionais de enfermagem 

poderia sugerir, embora não seja possível afirmar, o aumento do número de vínculos 

de trabalho por profissional visando suprir o aumento de vagas de trabalho ofertadas. 
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Nesse sentido é possível verificar a relação entre o número de ocupações existentes e 

o número de profissionais que as ocupam consultando-se o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES). A figura a seguir mostra essa razão para as 

diversas COBs do cargo de enfermeiro no estado de São Paulo em setembro de 2010: 

 

 

Figura 10 
São Paulo - ocupações e enfermeiros 2010 
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Fonte: CNES 

 

 

Para algumas COBs é possível observar que a razão é maior do que um, sinalizando 

mais de um vínculo de trabalho por profissional na ocupação indicada. A figura a 

seguir observa igual relação para as categorias auxiliar e técnico de enfermagem. 
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Figura 11 
São Paulo - ocupações e profissionais de enfermagem 2010 
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Fonte: CNES 

 

 

Novamente verifica-se, para algumas COBs, a razão superior a um, sinalizando mais 

de um vínculo de trabalho por profissional também nesse caso. Dadas as condições 

analisadas, e se verdadeiros os motivos que levariam os profissionais de enfermagem 

ao acúmulo de vínculos de trabalho, é necessário considerar que a uniformização das 

jornadas, reduzindo-as a 30 horas semanais, poderia agir como um agente facilitador 

do acúmulo de vínculos de trabalho por parte desses profissionais na ausência de 

restrição formal nesse sentido e/ou estímulos para a dedicação exclusiva. 
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3 – Redução da jornada e melhoria das condições de trabalho 

Um argumento sempre presente nos manifestos pelas 30 horas diz respeito aos 

benefícios que a redução da jornada traria para a população, com a melhoria do 

atendimento. Esse argumento é frequentemente relacionado ao desgaste físico e 

emocional dos profissionais, como se pode ver no texto a seguir, extraído do manifesto 

postado no sítio do Cofen: 

 

30 horas semanais é a jornada de trabalho mais adequada e segura para que os 

profissionais de Enfermagem possam promover um melhor resultado assistencial, com 

redução do desgaste físico e emocional. O que contribuirá para a redução absenteísmo 

decorrente de problemas de saúde20. 

 

Ou ainda este outro texto, postado no sítio da Executiva Nacional dos Estudantes de 

Enfermagem, ENEEnf: 

 

Inúmeras pesquisas em Saúde do Trabalho demonstram que a alta carga horária 

e trabalho em saúde, causa desde estresse, depressão no trabalho e até a síndrome de 

Burnout (síndrome do esgotamento profissional). Assim, a redução da jornada de 

trabalho da Enfermagem poderia influenciar na melhoria da saúde do trabalhador, 

propiciando ao mesmo mais tempo de lazer e descanso com sua família21. 

 

Comentamos anteriormente como diversos autores (CAMPOS, 2005; SILVA et al, 

2008; SILVA; YAMADA, 2008; ARAÚJO et al, 2003; BARROS et al, 2003) 

relacionaram o desgaste físico e emocional dos profissionais da enfermagem à dupla 

jornada de trabalho. Os estudos de Ruviaro e Bardagi (2010) revisam o tema e 

avaliam a síndrome do Burnout e a satisfação no trabalho de profissionais de 

enfermagem, não tendo sido demonstrada correlação direta entre jornada de trabalho 

e predisposição à síndrome, mas sim com outros fatores extrínsecos, como pressões 

e sobrecarga no trabalho, relação com a chefia e a qualidade da supervisão, falta de 

autonomia, ausência de condições técnicas, o trabalho por turnos e o revezamento de 

                                                 
20 Disponível em: 
<http://www.portalcofen.gov.br/sitenovo/sites/default/files/Argumentos_30horas_0.pdf>. 
21 Disponível em: <http://api.ning.com/files/KKptdGaVxLh85eiW9Zpohh-
qTqA0i8vhGNgxh9U9QHM17XL8CZjxls752YAPT8DkW91KmJFnHmRYURhOIcx-
L0TstVSwNiD5/texto30horas.pdf> 
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escalas, o nível salarial, o reconhecimento profissional e o relacionamento com a 

equipe de trabalho. 

 

Dessa forma, não há correlação demonstrada entre redução de jornada e melhoria do 

atendimento à população, mas, como anteriormente comentado, o possível estímulo 

ao acúmulo de vínculos profissionais, tornado possível pela menor carga horária de 

trabalho por vínculo, pode levar ao efeito inverso pelo aumento da ocorrência, entre os 

profissionais da enfermagem, de acidentes e doenças do trabalho, transtornos físicos 

e mentais, desinteresse no trabalho, e a queda da qualidade da assistência ao 

usuário, por exemplo, com o aumento de erros na medicação. 

 

A existência de outras categorias profissionais que se beneficiam de jornadas 

reduzidas é sempre mencionada nos manifestos pelas 30 horas da enfermagem. É 

fato que outras categorias profissionais da área da saúde já possuem o benefício legal 

da fixação da jornada de trabalho. A Lei 3.999, de 15 de dezembro de 1961, fixa para 

os médicos a jornada máxima de quatro horas diárias para um empregador, limitando 

a jornada com mais de um empregador em seis horas diárias, prorrogáveis em mais 

duas. Na prática, esse limite não é praticado; a multiplicidade de vínculos é corrente 

entre os profissionais de medicina, tanto que a Portaria SAS 134/2011, de 4 de abril de 

2011, buscou fazer cumprir o determinado na Constituição Federal em seu artigo 37, 

inciso XVI, alínea "c", ao limitar em dois o número de cargos ou empregos públicos, e 

de mais de cinco em estabelecimentos de saúde não públicos, restrições que já vêm 

sendo contestadas liminarmente pelas entidades corporativas médicas, com apoio de 

prefeitos de pequenas cidades, sob a alegação de que "os médicos precisam ter 

vários empregos para que possam ter remuneração digna". 

 

A categoria dos técnicos em radiologia também possui direito à jornada reduzida de 24 

horas semanais, garantida pelo artigo 14 da Lei 7.394, de 29 de outubro de 1985, 

regulamentada pelo Decreto 92.970, de 17 de junho de 1986, em seu artigo 30. A 

motivação original para a promulgação da referida lei referia-se ao intento de proteger 

a saúde do trabalhador à exposição demasiada aos raios X, potencialmente danosos. 

Com o passar do tempo as pressões das associações profissionais passaram a ser 

exercidas no sentido de permitir a esses profissionais o exercício de dupla jornada na 

mesma profissão, o que lhes era originalmente vetado. Assim, a Quinta Turma do 

Tribunal Federal da 1ª Região concedeu segurança a dois candidatos que, aprovados 

 31 



em concurso público para o cargo de técnico em radiologia, tiveram sua investidura 

inicialmente negada pela administração pública, sob a alegação da permissão 

constitucional da acumulação de cargos ou empregos privativos de profissionais de 

saúde, desde que em horários compatíveis. 

 

A Lei 8.856 de 1º de março de 1994 fixou a jornada de trabalho dos profissionais 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em no máximo 30 horas semanais. Não 

limitando o número de vínculos profissionais permitidos a cada profissional, e com a 

tácita permissão constitucional em seu artigo 37, o que se observa na prática é o 

acúmulo de vínculos de trabalho nesses profissionais. Situação semelhante ocorre 

com a categoria dos assistentes sociais, os quais tiveram, mais recentemente,a 

jornada de trabalho limitada a 30 horas semanais pela Lei 12.317, de 26 de agosto de 

2010, todavia sem limitar o número de vínculos profissionais. 

 

O que se depreende é que, com a fixação da jornada máxima de trabalho por vínculo 

em 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem, e com a permissão 

constitucional para o exercício de dois empregos ou cargos públicos aos trabalhadores 

da saúde, crescerá o número de profissionais da enfermagem com duplo vínculo 

público. Com a inexistência de qualquer limitação para o exercício de atividades no 

âmbito privado, também deverá crescer a vinculação profissional múltipla entre as 

categorias da enfermagem, com a dupla jornada consolidando-se como o padrão de 

trabalho. 

 

Desta forma, tanto a alegada melhoria das condições de trabalho para os profissionais 

da enfermagem quanto a melhoria da qualidade no atendimento para os usuários 

poderá ser comprometida, senão agravada, pela adoção sistemática da múltipla 

jornada pelos trabalhadores. Tal prática poderá acarretar seu esgotamento físico e 

mental, com o consequente aumento do adoecimento no trabalho e absenteísmo por 

doença, resultando em queda no comprometimento e na qualidade das atividades 

desempenhadas, com prejuízos tanto para os profissionais, os usuários, as instituições 

de saúde e a sociedade. 

 

As dificuldades das atividades da enfermagem têm causas várias, a jornada é um 

aspecto não diretamente envolvido com a qualidade dos serviços prestados e suposta 

insalubridade do trabalho. 
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4 – Impactos da implementação do PL 2.295/90 sobre os prestadores de 
serviços de saúde 
 

Impactos econômicos 
 

Nas instituições de saúde ocorre diversidade na duração das jornadas de trabalho 

cumpridas pelas três categorias profissionais consideradas (enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem). Nos hospitais paulistas, a jornada de trabalho encontrada 

com maior frequência no período diurno (7-19h) é de 36 horas semanais (180 h/mês), 

cumpridas em turnos de 6 horas diárias de segunda à sexta feira. No período noturno 

(19-7h) e nos finais de semana, o regime de trabalho mais comum é o denominado 

12x36, isto é, 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso (180h/mês). Ocupantes 

de cargos administrativos, de liderança ou chefia, normalmente cumprem jornadas 

mensais de 220h (44 horas semanais) ou 200h (40 horas semanais), situação menos 

comuns entre os técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 

A jornada de 30 horas semanais já vigora no âmbito do funcionalismo público estadual 

de São Paulo, do funcionalismo público municipal da cidade de São Paulo e de outros 

municípios paulistas22. Servidores públicos federais possuem jornadas nominais de 40 

horas semanais, porém cumprem as mesmas 30h dos servidores estaduais, exceto os 

lotados em equipes de saúde da família (40h). Jornadas de 44 horas semanais são 

ainda observadas em indústrias e outras atividades econômicas nas quais é 

necessária a presença de profissionais de enfermagem, em instituições de saúde não 

hospitalares e também naquelas fornecedoras de mão de obra hospitalar, caso das 

cooperativas de trabalho. 

 

A uniformização da jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem em 30 horas 

semanais, com a consequente redução da carga horária dos que hoje cumprem 

jornadas superiores a esse limite, sem redução salarial, se de um lado trará benefícios 

pecuniários imediatos aos trabalhadores, de outro trará incrementos para a folha 

salarial das instituições de saúde, notadamente as hospitalares. 

 

                                                 
22 Hospitais com jornada de 30h semanais adotam a escala: turno matutino das 7:00 
às 13:00h; vespertino das 13:00 às19:00h; noturno das 19:00 às 7:00h (plantões de 
12X60 horas – uma noite sim, duas não). 
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Mantida a remuneração anterior, a redução na carga horária implicará em ganho real 

de salário para os trabalhadores em direta proporção ao decréscimo das horas 

trabalhadas, tal como pode ser visualizado na figura a seguir: 

 

 

Figura 12 
Enfermagem: ganho salarial com a redução da jornada de trabalho 

 
Jornada nominal (h) Horas semanais Horas/dia (2ª-6ª) Redução jornada (h) Ganho salarial 

220 44 8h 48 min 14 31,81% 

200 40 8 10 25,00% 

180 36 7h 12 min 6 16,66% 

150 30 6 0 0 

Fonte: elaboração dos autores 

 

 

Para os empregadores, no entanto, haverá necessidade de suprir a deficiência de mão 

de obra criada com a redução das jornadas, implicando na contratação adicional de 

horas de trabalho em igual proporção das horas subtraídas, como pode ser visualizado 

na figura a seguir: 

 

 

Figura 13 
Horas adicionais a serem contratadas com a redução de jornada 

 
Situação atual (h) Redução jornada (h) Nova situação (h) Horas adicionais a contratar 

44 14 30 14 (31,81%) 

40 10 30 10 (25,00%) 

36 6 30 6 (16,66%) 

30 0 30 0 (0%) 

Fonte: elaboração dos autores 

 

 

Ou em forma gráfica, para melhor visualização . 
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Fonte: elaboração dos autores 

 

 

O impacto financeiro da uniformização da jornada de trabalho em 30 horas, por sua 

vez, será ainda maior, como se verá a seguir. Deve-se também considerar que em 

uma instituição hospitalar podem coexistir regimes distintos de carga horária — 

diferentes profissionais de uma mesma categoria profissional, por exemplo, auxiliares 

de enfermagem — estarão sujeitos a regimes de 180 ou 200 horas mensais 

implicando, portanto, em situações não uniformes para diferentes instituições 

hospitalares. Na verdade, o que se observa é que o impacto financeiro da implantação 

do PL 2.295/00 será tão variado quantas variadas são as situações individuais de cada 

hospital no que diz respeito à sua composição particular da somatória das jornadas de 

trabalho de seus profissionais de enfermagem. 

 

Em abril de 2010, o Escritório Regional do Distrito Federal do Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), produziu um breve 

estudo, "A redução da jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem", no qual 

examina possíveis impactos da limitação da jornada de trabalho da enfermagem 

utilizando-se de informações da Relação Anual de Informações Salariais (RAIS) de 

2008, considerando apenas profissionais com vínculos de emprego assalariado 

registrados, assim excluindo os profissionais autônomos, membros de cooperativas de 

trabalho e assalariados não registrados. 
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O estudo concentrou-se o estudo nos setores de atividade econômica nos quais a 

ocupação dos profissionais de enfermagem ocorre com maior frequência, ou seja, 

atividades de administração pública, defesa, seguridade social, atenção à saúde 

humana. Sobre a quantidade de vínculos de emprego apresentada, faremos 

comentários mais adiante, ao falar sobre o número de vínculos por profissional de 

enfermagem, mas os dados importantes do estudo referem-se às estimativas da 

somatória do incremento de postos de trabalho e do pagamento de salários, 

respectivamente 26,26% e 23,76%. 

 

As figuras seguintes reproduzem os dados apresentados no estudo do Dieese/DF. 

Embora mostrem informações relativas a todo o País, e nosso estudo focalize o 

estado e a cidade de São Paulo, constituem valiosos elementos para uma avaliação 

comparativa. 

 

 

Figura 14 
Estimativa de geração de empregos com limitação da jornada a 30h semanais 

 
Ocupação RAIS 2008 Projeção com 30h Incremento absoluto Aumento 

Enfermeiros 120.641 150.137 29.496 24,45% 

Téc. e aux. enfermagem 550.244 696.913 146.669 26,66% 

Consolidado 670.885 847.050 176.165 26,26% 

Fonte: RAIS 2008, modificado 

 

 

A fonte de dados utilizada (RAIS 2008) não permitiu a separação das ocupações de 

técnico e auxiliar de enfermagem, impossibilitando dessa forma uma análise mais 

detalhada do acréscimo da oferta de vagas de emprego. No entanto, os dados da 

Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária 2009, do IBGE, nos informam que em São 

Paulo o número de auxiliares de enfermagem (110.595) supera o de técnicos de 

enfermagem (54.717), o que nos permite supor que a oferta de novas vagas será 

maior para aquela categoria de ocupação. 

 

A figura a seguir delimita as estimativas do estudo do Dieese sobre o incremento no 

pagamento de salários de profissionais de enfermagem consequente à implantação do 

PL 2.295/00: 
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Figura 15 
Estimativa de incremento na massa salarial - valores mensais (R$) 

 
Ocupação 2008 Projeção com 30h Incremento Aumento 

Enfermeiro 333.562.790 403.434.498 69.871.708 20,95% 

Téc. e aux. de enfermagem 646.534.060 809.540.715 163.006.655 25,21% 

Consolidado 980.096.850 1.212.975.213 232.878.363 23,76% 

Fonte: RAIS 2008, modificado 

 

 

Podemos agora fazer uma simulação dos efeitos esperados com a implantação do PL 

2.295/00 sobre a quantidade de profissionais e o total a ser despendido em 

remuneração por uma instituição hospitalar. Como primeiro exemplo, tomemos um 

hospital não filantrópico hipotético que atenda preferencialmente pacientes do SUS e 

possua em seus quadros uma quantidade de enfermeiros (26), técnicos (114) e 

auxiliares de enfermagem (194), totalizando 334 colaboradores, cumprindo cargas 

horárias uniformes: 44h semanais para os primeiros e 36 horas semanais para os 

segundos e terceiros. Assim, calculamos a carga horária mensal total por categoria 

profissional e, a partir dos dados de salário base e de remuneração com encargos23, 

encontramos os valores totais despendidos pela instituição com remuneração da 

enfermagem. 

 

 

Figura 16 
Hospital da Hipótese -situação atual 

 
Carga horária mensal Salário base (R$) Total com encargos (R$) 

CARGO Qtd. 
Individual Total Individual Total Individual Total 

Aux enfermagem 194 180 (36)* 34.920 1.011,14 196.161,16 1.586,07 307.697,58 

Téc. enfermagem 114 180 (36)* 20.520 1.170,97 133.490,58 1.836,78 209.392,92 

Enfermeiro 26 220 (44)* 5.720 2.013,86 52.360,36 3.158,94 82.132,44 

Total 334      599.222,94 

*Números entre parêntesis representam a carga horária semanal. 
 

 

Procedendo aos cálculos, encontramos que nosso hospital hipotético despende 

mensalmente R$ 599.222,94 com salário base mais encargos para remunerar seus 

                                                 
23 INSS: 28,1%; FGTS: 8,33%; Férias: 11,10%; 13º salário: 8,33%; PIS: 1%. Total: 56,86%. 
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334 profissionais de enfermagem. Vejamos agora como ficaria a situação do número 

de profissionais de enfermagem e dos valores totais de remuneração a serem 

despendidos mensalmente após a implantação do PL 2.295/00: 

 

 

Figura 17 
Hospital da Hipótese - situação prevista após implantação do PL 2.295/00 

 
Carga horária mensal Salário base (R$) Total com encargos (R$) 

CARGO Qtd. 
Individual Total Individual Total Individual Total 

Aux enfermagem 233 150 (30)* 34.920 1.011,14 235.595,62 1.586,07 369.554,31 

Téc. enfermagem 137 150 (30)* 20.520 1.170,97 160.422,89 1.836,78 251.638,86 

Enfermeiro 38 150 (30)* 5.720 2.013,86 76.526.68 3.158,94 120.039,72 

Total 408      741.232,89 

*Números entre parêntesis representam a carga horária semanal. 
 

 

Fazendo-se a comparação entre os dois resultados, é possível observar um 

incremento de 22,16% na quantidade de profissionais (de 334 para 408), e de 23,70% 

no total do valor a ser desembolsado com remuneração (de R$ 599.222,94 para R$ 

741.232,89). 

 

Vale lembrar que esse é um cálculo inicial, tendo sido assumida a uniformidade de 

jornadas de trabalho para cada categoria profissional envolvida. O incremento do 

número de trabalhadores trará para a instituição a obrigação de fazer frente a novas 

despesas além daquelas consignadas diretamente à remuneração. 

 

Mais pessoas trabalhando significam a necessidade de ampliar proporcionalmente 

vestiários e refeitórios, a área de suporte administrativo (funcionários e equipamentos), 

despesas com refeições, plano de saúde, cesta básica, vale transporte, auxílio 

alimentação, enfim, toda a gama de benefícios oferecidos pela instituição aos seus 

colaboradores e dependentes. 

 

A partir desse primeiro estudo, apresentaremos nas figuras seguintes uma segunda 

simulação, a partir de dados coletados de um hospital filantrópico localizado na cidade 

de São Paulo e que atende preferencialmente pacientes de planos de saúde. Para 

tanto, serão utilizados números de colaboradores e valores salariais informados pela 

instituição para cada categoria profissional de enfermagem empregada, valores esses 
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compatíveis com os valores salariais médios praticados na cidade de São Paulo em 

julho de 2011 para hospitais de igual porte. 

 

 
Figura 18 

Cenário atual: jornada de 220 ou 180 horas mensais 
 

220 horas/mês 180 horas/mês 

CARGO Salário* 

(R$) 

Total com 

 encargos (R$) 

Salário* 

(R$) 

Total com 

 encargos (R$) 

Enfermeiro 3.636,00 5.147,67 2.975,00 4.211,86 

Técnico de enfermagem 2.449,00 3.467,17 2.003,00 2.835,71 

Auxiliar de enfermagem - - 1.999,00 2.830,12 

Enfermeiro supervisor 4.000,00 5.663,00 - - 

Enfermeiro chefe 4.585,00 6.491,21 - - 

*Valores médios praticados na cidade de São Paulo em julho de 2011 
 

 

Diferentemente da simulação anterior, no presente caso o impacto dos encargos 

sociais na folha salarial representam um acréscimo de 41,58% sobre o salário base de 

remuneração, valor esse que será doravante utilizado em todos os cálculos dessa 

simulação. 

 

Comparemos a situação inicial com a nova situação em vigência do PL 2.295/00, 

agora ampliando nossa simulação para considerar também a possível implantação dos 

novos pisos salariais para as categorias profissionais da enfermagem, tal como 

proposto no PL 4.924/09. Esse projeto de lei, de autoria do deputado Mauro Nazif, 

visava assegurar, por ocasião de sua proposição, em março de 2009, o piso salarial 

de R$ 4.650,00 para o enfermeiro e, para o técnico e o auxiliar de enfermagem, 

respectivamente 70% e 50% desse valor24. 

 

O valor de R$ 4.650,00 — base março de 2009 — deve ser reajustado pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da Fundação Getúlio Vargas, calculado até 

o mês anterior da vigência da lei, o que equivaleria, em julho de 2011, a R$ 5.283,2025. 

Os valores de 70% e 50% corresponderiam, respectivamente, a R$ 3.698,24 e R$ 

2.641,60. 
                                                 
24 Os valores iniciais de 50% e 40% respectivamente para o técnico e o auxiliar de enfermagem 
foram alterados por emenda ao PL original pela Comissão de Seguridade Social e Família. 
25 Atualização de R$ 4.650,00 de 01.03.2009 a 30.06.2011 pelo INPC. Variação do INPC no 
período: 13,6173%. Fator de multiplicação: 1,136173. 
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Aplicando-se os efeitos dos PL 2.295/00 e PL 4.924/09 aos dados da figura 18, 

encontram-se os novos valores de remuneração expressos na figura a seguir: 

 

 
Figura 19 

Novo cenário: jornada de 30h semanais e novo piso salarial* 
 

150 horas/mês 
CARGO 

Salário (R$)* Total com encargos (R$) 

Enfermeiro 5.283,20 7.479,95 

Técnico em enfermagem 3.698,24 5.235,97 

Auxiliar de enfermagem 2.641,60 3.739,98 

Enfermeiro supervisor 5.811,52 8.227,95 

Enfermeiro chefe 6.662,11 9.432,21 

*Salários reajustados conforme proposto pelo PL 4.294/09 
 

 

Nessa simulação é possível observar o duplo impacto na elevação das remunerações 

e dos encargos sociais. Comparando com os dados da figura 18, teremos: 

 

 

Figura 20 
Salários atuais comparados com os propostos pelos PLs 2.295/00 e 4.294/09 

 

220 horas/mês 180 horas/mês 150 horas/mês¹ 

CARGO 
Salário (R$) 

Total com 

encargos 

(R$) 

Salário (R$) 

Total com 

encargos 

(R$) 

Salário² (R$) 

Total com 

encargos 

(R$) 

Enfermeiro 3.636,00 5.147,67 2.975,00 4.211,86 5.283,20 7.479,95 

Técnico de enfermagem 2.449,00 3.467,17 2.003,00 2.835,71 3.698,24 5.235,97 

Auxiliar de enfermagem - - 1.999,00 2.830,12 2.641,60 3.739,98 

Enfermeiro Supervisor 4.000,00 5.663,00 - - 5.811,52 8.227,95- 

Enfermeiro chefe 4.585,00 6.491,21 - - 6.662,11 9.432,21 

¹Conforme PL 2.295/00 - ²Conforme PL 4.294/09 
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Nesse caso, apenas as despesas com salário base mais encargos sofreria uma 

variação percentual nas proporções mostradas na figura a seguir: 

 

 

Figura 21 
Variação percentual das despesas de remuneração por cargo e carga horária 

 

Variação - 220 horas/mês Variação - 180 horas/mês 150 horas/mês¹ 
CARGO Salário 

(%) 

Total com 

encargos (%) 

Salário 

(%) 

Total com 

encargos (%) 

Salário² 

(R$) 

Total com 

encargos (R$) 

Enfermeiro 45,30 45,31 77,59 77,59 5.283,20 7.479,95 

Técnico de enfermagem 51,01 51,02 84,64 84,64 3.698,24 5.235,97 

Auxiliar de enfermagem - - 32,15 32,15 2.641,60 3.739,97 

Enfermeiro supervisor 45,29 45,29 - - 5.811,52 8.227,95 

Enfermeiro chefe 45,30 45,31 - - 6.662,11 9.432,22 

¹Conforme PL 2.295/00 — ²Conforme PL 4.294/09 
 

 

Na simulação demonstrada na figura anterior, os maiores impactos podem ser 

observados nos cargos de enfermeiro e de técnico de enfermagem (células 

sombreadas). A figura seguinte mostra os números de profissionais por cargo e por 

carga horária (220 ou 180 horas/mês), seus atuais salários, o total com encargos por 

cargo e por tipo de jornada e, na coluna da direita, as totalizações finais. 

 

 

Figura 22 
Despesas totais com pessoal - situação atual 

 

220 horas/mês 180 horas/mês TOTAL 

CARGO 
Qtd. 

Salário 

(R$) 
Total (R$) 

Total com 

encargos 

(R$) 

Qtd. 
Salário 

(R$) 
Total (R$) 

Total com 

encargos 

(R$) 

Qtd. 

Salário + 

encargos 

(R$) 

Enfermeiro 8 3.636,00 29.088,00 41.181,34 22 2.975,00 65.450,00 92.660,84 30 133.842,17 

Técnico de enfermagem 2 2.449,00 4.898,00 6.934,34 116 2.003,00 232.348,00 328.942,78 118 335.877,12 

Auxiliar de enfermagem 0 - - - 3 1.999,00 5.997,00 8.490,37 3 8.490,37 

Enfermeiro supervisor 1 4.000,00 4.000,00 5.663,00 0 - - - 1 5.663,00 

Enfermeiro chefe 3 4.585,00 13.755,00 19.473,64 0 - - - 3 19.473,64 

Total 14 - 51.741,00 73.252,32 141 - 303.795,00 430.093,99 155 503.346,31 
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Com a uniformização de jornadas, o número de profissionais necessitará ser revisto e 

ampliado. Calculando-se o total de horas trabalhadas por cargo e por regime de 

trabalho atual (220 ou 180 h/mês), obtém-se o número total de horas trabalhadas por 

cargo. Dividindo-se esse número de horas/mês por cargo por 150 horas/mês, é 

possível calcular a nova quantidade de profissionais necessária para manter o mesmo 

número de horas trabalhadas/mês para cada cargo. 

 

 

Figura 23 
Demonstrativo do novo número de profissionais 

 

220 horas/mês 180 horas/mês 150 horas/mês 
CARGO 

Qtd. Total horas/mês Qtd. Total horas/mês 

Pessoal 

total Total horas/cargo Qtd. 

Enfermeiro 8 1.760 22 3.960 30 5.720 38 

Técnico em enfermagem 2 440 116 20.880 118 21.320 142 

Auxiliar de enfermagem 0 0 3 540 3 540 4 

Enfermeiro supervisor 1 220 0 0 1 220 1 

Enfermeiro chefe 3 660 0 0 3 660 4 

Total 14 3.080 141 25.380 155 28.460 189 

 

 

Dessa forma, com a jornada proposta de 30h semanais, o novo quadro demandará um 

incremento de pessoal da ordem de 21,94% (de 155 para 189 colaboradores). Será 

necessário calcular agora o futuro impacto desse incremento do quadro de 

colaboradores nas obrigações salariais da instituição, lembrando que a redução de 

jornada deverá ocorrer sem redução salarial, o que beneficiará de forma mais 

acentuada os colaboradores que cumpriam anteriormente a jornada de 220h/mês. 

 

Para efeitos de cálculo, assumimos que os novos profissionais a serem contratados 

serão remunerados com base no menor salário praticado na instituição para cada 

categoria profissional, correspondente aos vigentes para os colaboradores que 

cumpriam o antigo regime de 180h. Separamos, em cada categoria profissional, os 

colaboradores das antigas cargas horárias e os novos contratados. 
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Figura 24 
Impacto salarial com PL 2.295/00 

 

150 horas/mês TOTAL 

CARGO 
Qtd. Salário (R$) Total (R$) 

Total com 

encargos (R$) 
Qtd. Somatório (R$) 

Enfermeiro antigo 220 8 3.636,00 29.088,00 41.182,79 

Enfermeiro antigo 180 22 2.975,00 65.450,00 92.664,11 

Enfermeiro novo 150 8 2.975,00 23.800,00 33.696,04 

38 167.542,94 

Téc. enfermagem antigo 220 2 2.449,00 4.898,00 6.934,59 

Téc. enfermagem antigo 180 116 2.003,00 232.348,00 328.958,30 

Téc. enfermagem novo 150 24 2.003,00 48.072,00 68.060,34 

142 403.953,23 

Aux. enfermagem antigo 220 0 0 0 0 0 0 

Aux. enfermagem antigo 180 3 1.999,00 5.997,00 8.490,55 

Aux. enfermagem novo 150 1 1.999,00 1.999,00 2.830,18 
4 11.320,73 

Enfermeiro supervisor 1 4.000,00 4.000,00 5.663,20 1 5.663,20 

Enfermeiro chefe antigo 220 3 4.585,00 13.755,00 19.474,33 3 19.474,33 

Enfermeiro chefe novo 150 1 4.000,00 4.000,00 5.663,20 1 5.663,20 

Total 189 - 433.407,00 613.617,63 189 613.617,63 

 

 

Pode-se observar que a introdução do PL 2.295/00 produzirá efeitos de crescimento 

sobre as obrigações salariais da instituição com a remuneração da enfermagem da 

ordem de 21,91%, passando dos atuais R$ 503.346,31 para R$ 613.617,63. Note-se 

que é uma cifra semelhante àquela obtida em nossa primeira simulação (22,12%), e 

também próxima da observada no estudo do Dieese/DF (23,76%). 

 

Examinemos agora os efeitos cumulativos dos PLs 2.295/00 e 4.294/09 — o novo piso 

salarial pretendido para cada categoria profissional da enfermagem — sobre o quadro 

de colaboradores funcional de enfermagem e o total de salários com encargos do 

hospital que nos serve de modelo de análise. 

 

Observando a figura a seguir, é possível notar que os efeitos cumulativos dos PLs 

2.295/00 e 4.294/09 acarretariam um acréscimo de 21,94% na quantidade de pessoal 

(de 155 para 189), como já comentado, e de 116,52% nas despesas salariais totais 

com enfermagem, passando de R$ 503.346,31 para R$ 1.089.866,74. 
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Figura 25 
Impacto salarial com PLs 2.295/00 e 4.294/09 

 

150 horas/mês TOTAL 

CARGO 
Qtd. Salário (R$) Total (R$) 

Total com 

encargos (R$) 
Qtd. 

Salário com encargos 

(R$) 

Enfermeiro 38 5.283,20 200.761,60 284.238,27 38 284.238,27 

Técnico de enfermagem 142 3.698,24 525.150,08 743.507,48 142 743.507,48 

Auxiliar de enfermagem 4 2.641,60 10.556,40 14.959,91 4 14.959,91 

Enfermeiro chefe¹ 5 6.662,11 33.310,55 47.161,08 5 47.161,08 

Total 189 - 617.632,47 874.444,05 189 1.089.866,74 

¹Aglutinados os cargos de enfermeiro supervisor e enfermeiro chefe 

 

 

Se examinarmos a idêntica situação em um hospital não filantrópico, para o qual a 

sobrecarga de encargos é maior, assim o seriam também os efeitos financeiros sobre 

as despesas totais de remuneração. 

 

Impacto sobre as organizações sociais de saúde 

Os contratos de gestão celebrados entre o governo do estado de São Paulo e 

organizações filantrópicas qualificadas como organizações sociais de saúde (OSS)26, 

constituem um modelo de parceria para a gestão de hospitais e equipamentos 

públicos de saúde, abrangendo hoje cerca de 4.300 leitos em 37 hospitais no estado, 

além de 38 ambulatórios. 

 

Profissionais de enfermagem que trabalham em organizações sociais de saúde 

cumprem, em geral, jornadas de 36 ou 44 horas semanais tal como nas demais 

organizações de saúde privadas do estado. A redução da carga horária semanal para 

30 horas produzirá nas OSS os efeitos anteriormente comentados, isto é, um 

incremento na necessidade de contratação de pessoal adicional e um aumento no 

total desembolsado com remuneração, criando uma pressão para o realinhamento dos 

valores pactuados nos contratos de gestão entre o governo do estado e as entidades 

prestadoras de serviços. 

                                                 
26 Lei complementar nº 846 de 04 de junho de 1998. 
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Impactos sobre a Estratégia Saúde da Família 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), instituída em 2006, sucedeu ao anterior 

Programa Saúde da Família (PSF) implantado pelo Ministério da Saúde em 1994, 

contando hoje com cerca de 32 mil equipes em 5.383 municípios brasileiros (97% do 

total). No estado de São Paulo são aproximadamente 4.400 equipes, compostas por 

médico generalista, enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e quatro a seis agentes 

comunitários de saúde, podendo contar ainda com profissionais de saúde bucal. Na 

capital paulista são cerca de 1.200 equipes que atendem aproximadamente 40% da 

população. 

 

Em algumas regiões do estado e do município de São Paulo, o programa é 

desenvolvido por meio de contratos de gestão com organizações sociais de saúde. Os 

profissionais de enfermagem que trabalham nas equipes da ESF cumprem jornadas 

de 40h semanais (8 horas diárias de segunda a sexta-feira) e, com a redução proposta 

pelo PL 2.205/00, será necessária a contratação de profissionais adicionais na 

proporção visualizada nas figuras a seguir. 

 

 

Figura 26 
Efeitos do PL 2.295/00 sobre as equipes ESF no estado de São Paulo 

 
Situação atual Situação futura Acréscimo 

 
Jornada Qtd. Horas/mês Jornada Qtd.  

Equipes ESF - 4.400 - - 4.400 - 

Aux enfermagem 200 (40) 8.800 1.760.000 150 (30) 11.734 33,34% 

Enfermeiro 200 (40) 4.400 880.000 150 (30) 5.867 33,34% 

 

 

Figura 27 
Efeitos do PL 2.295/00 sobre as equipes ESF na cidade de São Paulo 

 
Situação atual Situação futura Acréscimo 

 
Jornada Qtd. Horas/mês Jornada Qtd.  

Equipes ESF - 1.200 - - 1.200 - 

Aux enfermagem 200 (40) 2.400 480.000 150 (30) 3.200 33,33% 

Enfermeiro 200 (40) 1.200 240.000 150 (30) 1.600 33,33% 
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A contratação de profissionais adicionais para a complementação das horas 

trabalhadas perdidas trará impactos financeiros para as organizações sociais de saúde 

ou entidades filantrópicas que operam a ESF tal como comentado anteriormente, 

resultando em pressões para o realinhamento dos valores pactuados nos contratos de 

gestão celebrados entre elas e os governos estadual e municipais. 

 

A figura a seguir mostra simulação no incremento de gastos com remuneração para os 

profissionais de enfermagem das equipes de ESF no estado e na cidade de São 

Paulo. Foram utilizados valores de remuneração previstos em edital de concurso para 

provimento de vagas no início de 2011, promovido por OSS privada filantrópica 

sediada na cidade de São Paulo e com atuação em outras cidades do interior paulista 

além da capital. 

 

Figura 28 
Incremento nas despesas com equipes ESF - estado de São Paulo 

 
Número de profissionais Incremento de gastos (R$) 

 
Atual Futuro Incremento Salário (R$)* Mensais Anuais 

Equipes ESF 4.400 4.400 - - 9.283.293,36 120.682.813,70 

Téc. enfermagem 8.800 11.734 2.934 1.360,84 3.992.704,56 51.905.159,28 

Enfermeiro 4.400 5.867 1.467 3.606,40 5.290.588,80 68.777.654,40 

*Remunerações constantes no edital, para 40h semanais, assumindo não redução com o PL 2.295/00 

 

 

Vemos então que o estado de São Paulo teria um incremento de gastos anuais da 

ordem de cento e vinte um milhões de reais, incluindo a provisão para o décimo-

terceiro salário. Para a cidade de São Paulo, como mostra a figura a seguir, o 

incremento anual seria da ordem de 33 milhões de reais. 

 

Figura 29 
Incremento nas despesas com equipes ESF - cidade de São Paulo 

 
Número de profissionais Incremento de gastos (R$) 

 
Atual Futuro Incremento Salário (R$)* Mensais Anuais 

Equipes PSF 1.200 1.200 - - 2.531.232,00 32.906.016,00 

Téc. enfermagem 2.400 3.200 800 1.360,84 1.088.672,00 14.152.736,00 

Enfermeiro 1.200 1.600 400 3.606,40 1.442.560,00 18.753.280,00 

*Remunerações constantes no edital, para 40h semanais, assumindo não redução com PL 2.295/00 
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À luz do que foi discutido até o momento, vejamos o texto do manifesto publicado no 

sítio do Coren/SP a respeito dos impactos financeiros previstos pela aplicação do PL 

2.295/00. 

 
O financiamento da Saúde, conforme a Emenda Constitucional 29/2000, é 

composto por verbas do orçamento da União (no mínimo igual ao do ano anterior mais o 

crescimento do PIB), além de 12% da Receita dos Estados e de 15% da arrecadação 

dos Municípios. Portanto, se a economia continua crescendo, automaticamente 
crescem os recursos destinados à saúde, e um pequeno aumento dos custos com 
parcela da força de trabalho é plenamente suportável. 

A adoção da jornada de trabalho de 30 horas para Enfermagem tem baixo 
impacto financeiro no SUS, sendo uma alternativa viável que implicará em pouco 

investimento, perfeitamente aplicável na atual forma de financiamento da saúde, 

podendo contribuir inclusive no aumento de postos novos de trabalho no país. Mais 

emprego aquece o mercado interno e melhora o desempenho da economia. 

O impacto no orçamento da União é, praticamente, nulo uma vez que o número 

de profissionais da saúde que estão na folha de pagamento do Governo Federal é muito 

pequeno. Os profissionais de saúde, funcionários do SUS, são pagos pelos Estados ou 

Municípios, com exceção dos funcionários de Hospitais Universitários, que são pagos 

pelo MEC e parcela significativa já adota 30 horas.  

 

Estaria correto afirmar que se a economia continua crescendo, automaticamente 

crescem os recursos destinados à saúde, desde que todos os estados e municípios da 

União cumprissem o estipulado na Emenda Constitucional 29/2000, que, lembramos, 

não foi ainda regulamentada. Há estados que não aplicam 12% da arrecadação na 

saúde e, mesmo os que o fazem, têm uma interpretação no mínimo elástica do que 

seriam gastos na saúde. Quanto aos municípios, a situação é semelhante, senão 

ainda mais grave. Enquanto não houver regulamentação, os recursos financeiros que 

seriam garantidos pela EC 29 são ainda incertos. 

 

Vimos também que o impacto do PL 2.295/00 sobre o SUS não pode ser minimizado; 

ele será baixo nas situações nas quais os profissionais de enfermagem já cumprem 

jornadas de 30 horas semanais — hospitais públicos —, mas não podemos esquecer 

que dos 42.049 estabelecimentos de saúde privados do País, 11.380 atendem ao SUS 

(IBGE, 2010). Há que lembrar ainda do impacto sobre as equipes de ESF, há pouco 

discutido, o que nos permite afirmar que o impacto sobre o SUS não será pequeno 
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como alegado, e que ao governo federal — portanto ao orçamento da União — 

incumbe não apenas o pagamento de seus servidores (8.828 enfermeiros, 16.780 

auxiliares de enfermagem e 13.397 técnicos de enfermagem, segundo a PAMS 2009), 

mas também os repasses de incentivo à ESF e as transferências do Fundo Nacional 

de Saúde aos fundos estaduais e municipais. 

 

Impactos funcionais/trabalhistas e sobre o atendimento 
Com a aplicação do PL 2.295/00, será reduzida a jornada para 150 horas mensais e 

mantido o antigo salário, não importando a carga horária anterior, se de 220, 200 ou 

180 horas mensais. Instalada na instituição a coexistência de profissionais de idêntico 

cargo e função com salários diferenciados — por exemplo, os antigos enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem com jornadas de 220 ou 180 horas mensais 

passarão a ganhar mais do que os recém admitidos para as mesmas atividades — 

poderá haver um estímulo para a substituição dos colaboradores antigos por novos, 

contratados por salários compatíveis com a nova jornada de 150 horas. 

 

Dessa forma, em pouco tempo o efeito de ganho salarial poderá ser anulado, 

instalando-se a rotatividade de mão de obra e o realinhamento das remunerações nas 

diversas praças para cada categoria profissional da enfermagem. Basta comparar as 

remunerações pagas em diferentes praças de um mesmo estado ou de estados 

distintos para perceber a dificuldade da implantação do PL 4.294/09. Por exemplo, 

uma instituição filantrópica com sede em São Paulo, mas que administra hospitais em 

vários estados do País, possuía, em junho de 2011, a seguinte escala de remuneração 

para os profissionais de enfermagem: 

 

 

Figura 30 
Salário médio por categoria profissional em estados selecionados 

 

CARGO São Paulo Pará Paraná Bahia Tocantins Espírito Santo Média 

Aux. enfermagem 1.011,14 835,00 765,86 699,09 - - 845,70 

Téc. enfermagem 1.170,97 857,11 892,64 - 860,47 939,88 894,46 

Enfermeiro 2.013,83 2.758,53 1.667,11 2.234,42 2.432,22 1.911,25 2.103,44 
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É interessante observar que, no caso em tela, as maiores remunerações para o cargo 

de enfermeiro não são praticadas em São Paulo ou mesmo em outros estados das 

regiões Sul (Paraná) e Sudeste (Espírito Santo), mas sim em estados do Norte 

(Tocantins e Pará) e Nordeste (Bahia). Já para o cargo de auxiliar de enfermagem, a 

remuneração paga em São Paulo é 44,64% maior do que a vigente na Bahia, mas a 

diferença é menor para o cargo de técnico de enfermagem: o salário paulista é 36,62% 

maior do que o praticado no Pará. 

 

Dadas as peculiaridades regionais — econômicas, culturais, disponibilidade de mão de 

obra qualificada, dimensão e dinâmica do mercado local, capacidade financeira das 

instituições de saúde —, entre outras, entendemos que o estabelecimento de um piso 

salarial nacional para as categorias profissionais da enfermagem, tal como proposto 

no PL 4.294/09 será de difícil aplicação. A questão é de onde virão os recursos para 

que as instituições empregadoras possam fazer frente às demandas salariais 

decorrentes de sua implementação, e o mesmo se pode afirmar com relação ao PL 

2.295/00. Sem assegurar a fonte de custeio para tal incremento — já demonstrado 

anteriormente — ou a lei se transformará em letra morta ou decretará a insolvência 

das instituições de saúde. 

 

Pode-se ainda imaginar que a esperada rotatividade de pessoal consequente à 

implantação do PL 2.295/00 poderá trazer efeitos deletérios ao clima organizacional e 

no comprometimento dos profissionais com a instituição, consequentemente 

impactando negativamente a qualidade do atendimento. 

 

Com relação aos profissionais de enfermagem das equipes de ESF, a redução da 

jornada de 40h para 30h semanais produzirá imediato efeito de aumento salarial da 

ordem de 25%. No entanto, dadas as restrições orçamentárias impostas pelos 

contratos de gestão, é bastante provável que, ao invés de produzir o aumento dos 

quadros para equilibrar o total de horas trabalhadas, resulte na redução do período de 

atuação das equipes em 25%. 

 

Para reforçar tal possibilidade, temos que levar em conta o potencial efeito sobre os 

demais membros da equipe da ESF se apenas o pessoal de enfermagem cumprir a 

jornada reduzida de 30h semanais, pois a Portaria SAS/MS nº 790, de 10 de outubro 
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de 2006, determina em seu Anexo II, item 4.1.6 II, que a carga horária obrigatória é de 

40 horas semanais para toda a equipe de saúde da família27. 

 

De qualquer maneira, ou o espírito de equipe sofrerá abalos com o benefício de 

alguns, ou se farão pressões para a redução da jornada de toda a equipe, com 

evidentes prejuízos para a população assistida. 

 

Ainda uma questão a ser levantada diz respeito aos turnos de trabalho terminando em 

horários que possam trazer problemas de segurança aos profissionais de enfermagem 

com a mudança nas escalas de trabalho com a redução da jornada. Até nas grandes 

cidades, nas regiões mais periféricas, e também no interior do estado, os serviços de 

transporte coletivo são muito reduzidos ou mesmo interrompidos no período noturno, 

nas horas mais tardias. 

 

Como fazer então para assegurar o retorno seguro dos profissionais às suas 

residências? As instituições hospitalares terão que estruturar sistemas de transporte 

ou pressionar as autoridades municipais para que os estabeleçam? De qualquer 

forma, trata-se de uma consequência não prevista na proposição do PL 2.295/00 e 

que merece maior atenção e análise, de forma a não agravar seus efeitos negativos. 

 

                                                 
27 Há notícias de municípios que fogem ao regramento estabelecido e fazem, de moto próprio, 
arranjos para que as ESF cumpram 6 ou 7 horas diárias de trabalho efetivo, ou ainda 
remunerem adicionalmente os integrantes das equipes para que cumpram a jornada cheia. 
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5 – Regulamentação das condições de trabalho países selecionados 
 

Apresentamos a seguir uma síntese da regulamentação das condições de trabalho da 

enfermagem (em seu sentido amplo) na Argentina, Austrália, França e EUA. O setor 

de saúde na Argentina, assim como no Brasil, opera com menos de 50% dos recursos 

totais provenientes do fundo público, o que nos dá um traço de similaridade entre os 

dois países. A França, ao contrário, tem mais de 50% de recursos públicos no setor, 

bons indicadores de saúde e tradição de serviços públicos de ampla cobertura para a 

população. Nos EUA e Austrália o setor saúde é fundamentalmente privado, em que 

pesem vultosos volumes de recursos públicos na Austrália, que a exemplo dos demais 

países da OCDE, respondem por mais de 50% dos gastos. Nesses dois últimos 

países, a estrutura política federativa resulta em regulamentação que varia de acordo 

com os estados e a relação entre oferta de profissionais e demanda dos serviços pelos 

empregadores, públicos e privados. 

 

Entre os quatro países selecionados, apenas a França é signatária da Convenção 149 

da OIT, que trata das condições do trabalho da enfermagem. 

 

 

Argentina 

O principal problema no segmento de enfermagem é a falta de profissionais 

qualificados para o exercício da profissão. A exemplo dos demais países do Mercosul, 

não há regulamentação específica da profissão, tão pouco órgãos específicos para a 

categoria. O controle da profissão é exercido pelo Ministério da Saúde e Ação Social, 

na prática, descentralizado para os governos provinciais. Não há dados confiáveis 

sobre a quantidade de profissionais, salários médios e nível de instrução. As 

associações têm funções técnicas, não influenciam e não participam das decisões dos 

governos. 

 

França 

A França, assim como os demais países da OCDE (formada pelas principais 

economias do mundo ocidental), enfrenta o problema da escassez de enfermeiras 

qualificadas. Para superar a dificuldade, a jornada de trabalho foi reduzida para 35 

horas semanais e o governo autorizou a contratação de profissionais espanholas e 
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libanesas. As medidas, tomadas no final dos anos 90, no entanto, não resolveram o 

problema 

 

A regulamentação da profissão é assegurada pelo governo, com participação dos 

sindicatos. Aproximadamente 50% trabalha em instituições públicas, cujos salários e 

condições de formação educacional são melhores que as oferecidas pelas instituições 

privadas. A seguridade social é garantida para todos profissionais (a aposentadoria é 

após 30 anos de trabalho no setor público e 35 no privado). O nível universitário 

(“enfermeiras diplomadas”, em tradução livre) garante salários muito acima da média 

dos “sem diploma”. 

 

Entre as várias especialidades, há uma voltada para o trabalho (enfermeira de saúde 

ou do trabalho, em tradução livre). Empresas com 200 a 800 funcionários são 

obrigadas a contratar um profissional de enfermagem, responsável pelo 

gerenciamento e promoção de saúde. 

 

Austrália 

A regulamentação do trabalho dos profissionais de enfermagem e das parteiras 

(midwife) é complexa, a classificação das atividades, condições de trabalho (jornada, 

entre elas) e os salários variam em cada um dos sete estados e na capital, o que 

provoca muitas tensões entre profissionais de saúde. Os acordos entre trabalhadores 

e empregadores são obtidos sem a intermediação do Estado. Todas as categorias 

recebem formação educacional que varia de 12 meses a três anos (bacharelado), 

como condição e de exercício da profissão; essas, por sua vez, estão subdivididas em 

especializações. 

 

Na tentativa de reduzir as tensões, o governo federal fez em 2010 um grande esforço 

para unificar as regras das condições de trabalho, que, no entanto, variam de acordo 

com o tipo de instituições empregadoras. Criou três categorias: 1) hospitais públicos; 

2) hospitais privados; 3) “aged care”, cuidados para os idosos. Ainda assim, as regras 

federais são flexíveis, admitem variações para contemplar as especificidades dos 

estados e até mesmo dos territórios na determinação de salário mínimo, jornada de 

trabalho, formação escolar, etc. 

 

A prestação de serviços pelos profissionais da área é regulamentada, há salários 

mínimos por tipo de empregador (público, privado ou aged care), especialidade, nível 
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de instrução e qualificação. Os trabalhadores do setor estão organizados em uma 

federação nacional, com representação nos estados e em territórios, e a lei federal 

garante a participação desses nas negociações. Em síntese, a profissão e as 

condições de trabalho são regulamentadas, mas as regras variam de acordo com os 

estados, tipo de instituição empregadora, tipo de serviço prestado pelo profissional e 

níveis de instrução e qualificação. E ainda, os benefícios são negociados entre a 

categoria e os empregadores, o Estado garante o direito à negociação, mas não a 

intermedia. 

 

EUA 

O exercício da profissão é regulamentado por lei, de acordo com o grau de instrução, 

as licenças para trabalhar são periodicamente renovadas e podem estar associadas à 

educação continuada. Os salários e as condições de trabalho variam de acordo com a 

região e especialidade, a remuneração pode ser acrescida por bônus. 

 

As classificações e imposições quanto à formação escolar variam de acordo com os 

estados. Não há regulamentação quanto às condições de trabalho específicas aos 

profissionais de enfermagem. As demandas da categoria giram em torno do aumento 

de profissionais por pacientes e da proibição da exigência de horas extras. 
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6 – Considerações finais 
 

As diversas categorias da enfermagem — enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem — apresentam suas demandas de forma consolidada, porém existem 

especificidades particulares a cada uma delas — escolaridade, competência, escopo, 

autonomia, qualificação profissional, renda — que as tornam distintas, de tal sorte que 

algumas das demandas espelham situações que afetam mais intensamente uma 

categoria, por exemplo os profissionais de menor qualificação profissional e por 

conseqüência, de menor renda. 

 

É o caso das demandas relacionadas à sobrecarga de trabalho e à condição feminina; 

mulheres, muitas vezes alçadas à condição de chefes de família, desdobram-se entre 

a gerência do lar, a educação dos filhos e o trabalho, situação menos frequente nos 

estratos de maior escolaridade e renda. Outras demandas abrangentes não afetam 

parcela considerável da profissão, que exerce suas atividades em instituições que não 

as de saúde — escolas, clubes, indústrias, entre outras — ou não as afetam tão 

intensamente, caso das lideranças e chefias nas instituições de saúde. Também não 

são todos os profissionais da enfermagem que estão expostos a contaminantes, 

realizam esforços físicos, ou sofrem desgaste emocional, por exemplo. 

 

As demandas pela implementação do PL 2.295/00 devem levar em conta a previsível 

situação de desligamento e rotatividade de mão de obra subsequente à redução de 

jornada sem redução de salário, quando, na mesma instituição passariam a conviver 

trabalhadores de mesma função e carga horária, porém com salários diferenciados. 

Há o risco potencial de ajustes, tais como demissões dos funcionários com maior 

remuneração para contratação de outros por valores nominalmente menores em 

função da jornada reduzida. 

 

A comparação com outros países também mostrou que as condições de trabalho para 

a enfermagem no Brasil já acompanham a maioria das recomendações da OIT, o que 

justifica a atratividade do País para trabalhadores oriundos do Mercosul. 

 

Não menos importante é salientar os impactos econômicos sobre os prestadores de 

serviços de saúde — em especial as instituições privadas que atendem ao SUS — e a 

ESF. Nesses casos, a rigidez orçamentária pode comprometer severamente não só a 

qualidade dos serviços, mas até a viabilidade das instituições de saúde, que não terão 
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de onde buscar os recursos financeiros adicionais necessários para fazer frete aos 

incrementos dos gastos com remuneração, encargos sociais e benefícios. 

 

A pretendida redução da carga horária pode potencialmente produzir o efeito 

motivador para o acúmulo de vínculos de trabalho, tornando a dupla ou tripla jornada o 

novo padrão da profissão, com prejuízos para os usuários as instituições de saúde e a 

sociedade. 
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1 PL 2.295/00 - Parecer da CTASP 

2 PL 2.295/00 - Parecer da CSSF 

3 PL 2.295/00 - Voto em separado do deputado Andre Zacharow 

4 PL 2.295/00 - Parecer da CFT 

5 Argumentos técnico-políticos que justificam a jornada de 30 horas 

semanais 

6 Enfermagem vale a vida - ABEN 

7 Instituições firmam parceria para traçar perfil da enfermagem brasileira 

8 Estudo Dieese/DF 

9 OIT - C149 Nursing Personnel Convention 

10 OIT - R157 Nursing Personnel Recommendation 

 

 59 



60  



COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

PROJETO DE LEI N o 2.295, DE 2000
(Apensos os PLs 969, de 1999; 2.169, de 1999; 794, de 2007; 2392,

de 2007; 1891, de 2007)

Dispõe sobre a jornada de trabalho
dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem.

Autor: Senado Federal

Relator:  Deputado Arnaldo Faria de Sá

I – RELATÓRIO

O projeto sob análise veio do Senado Federal há mais de

seis anos. Ele propõe o disciplinamento da jornada de trabalho dos

profissionais de Enfermagem, limitando sua duração a seis horas diárias e

trinta horas semanais. Para isso, propõe alteração da Lei n.º 7.498, de 25 de

junho de 1986, que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da

Enfermagem, e dá outras providências”.

A redução proposta acompanha o tratamento especial

que diversas categorias obtiveram, em virtude das peculiaridades do exercício

de seu trabalho. No caso dos profissionais da Enfermagem, que têm rotinas

extremamente desgastantes, seria evidente o benefício da implementação

desta medida.

Ao projeto principal foram apensadas outras proposições,

quais sejam:

PL 969, de 1999, do Deputado Marcos de Jesus, que

“altera a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986, para dispor sobre a jornada de
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trabalho dos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de

Enfermagem”. A iniciativa altera a mesma lei, estabelecendo a jornada destes

profissionais em trinta horas semanais e cento e vinte horas mensais.

PL 2.169, de 1999, do Deputado Fernando Coruja, que

“dispõe sobre a jornada de trabalho de enfermeiros, técnicos e auxiliares de

enfermagem”. Da mesma forma como o principal, fixa a jornada de trabalho em

seis horas diárias e trinta horas semanais.

PL 794, de 2007, do Deputado Jovair  Arantes, que

“altera a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986, que “dispõe sobre a

regulamentação do exercício da Enfermagem, e dá outras providências””. O

texto reproduz as disposições contidas na iniciativa principal.

PL 1891, de 2007, do Deputado Mauro Nazif, que

“Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para dispor

sobre a duração do trabalho dos enfermeiros, técnicos de enfermagem,

auxiliares de enfermagem e parteiras. “A iniciativa altera a mesma lei,

estabelecendo a jornada destes profissionais em trinta horas semanais”.

PL 2392, de 2007, do Deputado Mauro Nazif , que

“Estabelece a redução da carga horária dos profissionais de Enfermagem, sem

redução salarial”. “ A iniciativa altera a mesma lei, estabelecendo a jornada

destes profissionais em trinta horas semanais”.

Esta proposição, que tramita em regime de prioridade e

está sujeita à apreciação do Plenário da Casa, foi distribuída à Comissão de

Trabalho, Administração e Serviço Público, que aprovou voto pela rejeição da

matéria. Em seguida à apreciação pela Comissão de Seguridade Social e

Família, deverá ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de

Cidadania.

II - VOTO DO RELATOR

Não há dúvida de que esta demanda é extremamente

justa. O exercício da Enfermagem é extenuante e implica vários riscos para a

saúde dos profissionais, tanto mental quanto física, inclusive pelo contato

estreito que mantêm com portadores de patologias diversas e, muitas vezes,



3

contagiosas. Apesar disso, a luta pela redução da jornada dos profissionais de

Enfermagem data de mais de sessenta anos.

Um argumento que exacerbou a polêmica sobre o tema é

o conseqüente aumento de custos operacionais para o sistema de saúde, que

já está em dificuldades, uma vez que seria necessário contratar maior número

de profissionais para suprir a demanda de trabalho. Outro obstáculo aventado

seria a falta de pessoal habilitado para ocupar os cargos eventualmente

criados. Salientamos, entretanto, que, na prática, estas posições já deveriam

existir. Há evidente sobrecarga de trabalho, uma vez que, existem hospitais

nos quais um profissional tem de atender a vinte ou trinta pacientes. Não há

forma de assegurar a qualidade da atenção prestada em tais circunstâncias.

Para garantir um bom desempenho na assistência aos

enfermos, é mais seguro que profissionais da Enfermagem gozem de pleno

equilíbrio físico e mental, uma vez que realizam intervenções que demandam

concentração, perícia e uma boa dose de paciência. A redução da carga

horária significará redução do nível de estresse e trará como resultado a

melhoria e a humanização dos serviços prestados.

Conforme afirmamos quando participamos da Semana da

Enfermagem em Santos/SP, no Sindicato dos Trabalhadores da Saúde,

apresentamos este Relatório.

Em nosso país, não é novidade a adoção desta prática.

Não somente os médicos, mas também técnicos e auxiliares de laboratório e

de radiologia já desfrutam da carga horária reduzida em virtude das

peculiaridades de sua atuação.

Por motivo de justiça, somos também favoráveis à

redução da jornada de trabalho de todos os profissionais da área de

Enfermagem. As iniciativas são unânimes em fixar a carga semanal em trinta

horas, e a maioria delas fixa a jornada diária em seis horas. Esta forma nos

parece a mais adequada, uma vez que a possibilidade de definir um teto

mensal pode implicar turnos ininterruptos, e sacrificar do mesmo modo a

categoria.

Em conclusão, o voto é favorável à aprovação do Projeto

de Lei n.º 2.295, de 2.000 e pela rejeição dos Projetos de Lei  969, de 1999;

2.169, de 1999; 794, de 2007; 1891,de 2007 ; PL 2.392, de 2007.
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Os projetos apensados na Câmara dos Deputados, todos

têm o mesmo mérito, seus autores demonstram uma preocupação com a

classe da enfermagem, que é viga fundamental de suporte dos Serviços de

Saúde de todo Território Nacional. Acrescento ainda, que os referidos Projetos

de Lei  já estão sendo contemplados e para evitar que esta proposição retorne

ao Senado Federal, meu voto e pela rejeição dos apensados e  favorável ao

Projeto de Lei 2.295, de 2000, que determina a jornada de trabalho em seis

horas diárias e trinta horas semanais.

Sala da Comissão, em   26   de maio   de 2009.

Deputado Arnaldo Faria de Sá

Relator



COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

PROJETO DE LEI No 2.295, DE 2000
(Apensos os PLs 969, de 1999 e 2.169, de 1999)

Dispõe sobre a jornada de trabalho dos
Enfermeiros, Técnicos, Auxiliares e Atendentes
de Enfermagem.

Autor: SENADO FEDERAL
Relator: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

I - RELATÓRIO

Os projetos que ora apreciamos têm por objetivo
proporcionar a redução da jornada de trabalho dos profissionais da
Enfermagem.

O primeiro projeto, oriundo do Senado Federal, intenta
alterar a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986, fixando a jornada de trabalho
de Enfermeiros, Técnicos, Auxiliares e Atendentes de Enfermagem e parteiras
a seis horas diárias e a trinta horas semanais.

A ele foram apensados dois projetos. O primeiro, de
autoria do Deputado Marcos de Jesus, “altera a Lei n.º 7.498, de 25 de junho
de 1986, para dispor sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos de
Enfermagem, Auxiliares e Atendentes de Enfermagem”. Trata-se do PL 969, de
1999, que fixa a carga horária em trinta horas semanais e cento e vinte horas
mensais.

O segundo, de número 2.169, de 1999, do Deputado
Fernando Coruja, “dispõe sobre a jornada de trabalho de enfermeiros, técnicos,
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auxiliares e atendentes de enfermagem”, estabelecendo a duração em seis
horas diárias e trinta horas semanais.

Apreciadas pela Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, as propostas foram rejeitadas, a despeito do parecer
favorável do Relator, cuja manifestação passou a constituir voto em separado.
O parecer vencedor, de autoria do Deputado Pedro Henry, foi adotado pela
Comissão, que optou por rejeitá-las.

Em seguida, foi solicitada a apreciação por parte de
nossa Comissão de Seguridade Social e Família, através de requerimento do
Deputado José Linhares.

Em seguida, a proposta será analisada pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania. Não foram apresentadas emendas ao
projeto.

II - VOTO DO RELATOR

Não há dúvida de que o exercício da Enfermagem, em
qualquer das modalidades previstas na Lei, é extenuante e implica vários riscos
para a saúde tanto mental quanto física dos profissionais. O contato com
situações extremas de sofrimento e a exposição a ambientes insalubres fazem
com que esta categoria mereça tratamento diferenciado no exercício da
profissão.

Um dos argumentos que exacerbou a polêmica sobre o
tema é o teórico aumento de custos operacionais para o sistema de saúde, que
já está em dificuldades, uma vez que seria necessária a contratação de maior
número de profissionais para suprir a demanda de trabalho com carga horária
menor. Um outro agravante é que poderia haver falta de pessoal para ocupar
os cargos eventualmente criados.

No entanto, diversas categorias já desfrutam da redução
da jornada de trabalho, em virtude das peculiaridades de atuação. Não nos
resta dúvida de que, para assegurar a saúde dos pacientes tratados pelos
profissionais da Enfermagem, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem,
Auxiliares e Atendentes de Enfermagem, é muito mais seguro que estes
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estejam gozando de pleno equilíbrio físico e mental. Afinal, as intervenções que
eles realizam demandam concentração, perícia e uma boa dose de paciência.

Evitar que as condições extenuantes de trabalho afetem o
desempenho, que pode conduzir a erros de dimensões bastante graves,
também é uma forma de proteger a população e evitar gastos para o serviço de
saúde, tanto no cuidado dos pacientes quanto dos profissionais.

Nossa posição, assim, é pelo apoio à redução da jornada
de trabalho da categoria. Em muitos locais, a exemplo do Distrito Federal, a
redução já é praticada. Resta analisar as propostas. Cremos que a fixação
diária de seis horas é adequada. Porém, a possibilidade levantada pelo PL 969,
de 1999, de 120 horas mensais, poderia levar a sobrecarga, com turnos
ininterruptos, o que é o contrário do que se deseja. Assim, somos favoráveis à
jornada de trabalho de seis horas diárias e trinta horas semanais, como quer a
maioria dos projetos.

Queremos ainda lembrar que ainda existem em exercício
incontáveis atendentes de enfermagem. A Lei n.º 7.498, de 25 de junho de
1986 determinou prazo de dez anos para que eles permanecessem em
atividade. No entanto, esta disposição foi alterada pela Lei n.º 8.967, de 28 de
dezembro de 1994. Assim, acreditamos que o benefício deve ser igualmente
estendido a esta parcela de trabalhadores que executa, até hoje, atividades
elementares da Enfermagem.

Em conclusão, o voto é favorável à aprovação dos
projetos de números 2.295, de 2000, 969, de 1999 e 2.169, de 1999, nos
termos do Substitutivo que apresentamos.

Sala da Comissão, em 20 de março de 2007.

ARNALDO FARIA DE SÁ
Deputado Federal - São Paulo
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI No 2.295, DE 2000
(Apensos os PLs 969, de 1999 e 2.169, de 1999)

Altera o art. 2º da Lei nº 7.498, de 25 de
junho de 1986”, que “dispõe sobre a
regulamentação do exercício da enfermagem, e
dá outras providências”.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 2º da Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º transformando-se o parágrafo único do
artigo mencionado em § 1º:

“Art. 2º..........................................................

§ 1º...............................................................

§ 2º A duração normal da jornada de trabalho dos Enfermeiros,
Técnicos, Auxiliares e Atendentes de Enfermagem e Parteiras
legalmente habilitados para o exercício, não excederá seis
horas diárias e trinta horas semanais”.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua
publicação.

Sala da Comissão, em 20 de março de 2007.

ARNALDO FARIA DE SÁ
Deputado Federal - São Paulo



COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

PROJETO DE LEI NO 2.295, DE 2000
(Apensos os PLs 969, de 1999; 2.169, de 1999; 794, de 2007; 2392,

de 2007; 1891, de 2007)

Dispõe sobre a jornada de trabalho
dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem.

Autor: Senado Federal

Relator:  Deputado Arnaldo Faria de Sá

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO ANDRÉ ZACHAROW

O Projeto de Lei n.º 2.295, de 2000, do Senado Federal,

tem por objetivo  fixar a jornada de trabalho dos profissionais de Enfermagem,

limitando sua duração a seis horas diárias e trinta horas semanais.

Nesse sentido, altera a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de

1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, e dá

outras providências.

À proposição foram apensados os seguintes projetos:

• PL n.º 969, de 1999 , de autoria do Ilustre Deputado

Marcos de Jesus, que altera a Lei n.º 7.498, de 25 de

junho de 1986, para dispor sobre a jornada de trabalho

dos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e

Auxiliares de Enfermagem;
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• PL n.º 2.169, de 1999 , do Ilustre Deputado Fernando

Coruja, que dispõe sobre a jornada de trabalho de

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem;

• PL n.º 794, de 2007 , do Ilustre Deputado Jovair

Arantes, que altera a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de

1986, que “dispõe sobre a regulamentação do

exercício da Enfermagem, e dá outras providências;

• PL n.º 1.891, de 2007 , do Ilustre Deputado Mauro

Nazif, que  Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.498, de 25

de junho de 1986, para dispor sobre a duração do

trabalho dos enfermeiros, técnicos de enfermagem,

auxiliares de enfermagem e parteiras;

• PL n.º 2.392, de 2007 , do Ilustre Deputado Mauro

Nazif , que Estabelece a redução da carga horária dos

profissionais de Enfermagem, sem redução salarial;

Todas as proposições dispõem sobre a fixação da

jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais dos profissionais de

enfermagem.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço

Público - CTASP, em reunião ordinária realizada no dia 20 de março de 2002,

opinou unanimemente pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.295/2000, do PL

n.º969/1999, e do PL n.º2169/1999, apensados, nos termos do Parecer

Vencedor do relator, Deputado Pedro Henry .

Os PL n.º 794, n.º1.891 e n.º 2.392, todos de 2007, foram

apensados após a aprovação do parecer da CTASP.

Nesta Comissão de Seguridade Social e Família, o

relator, ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá apresentou parecer concluindo

pela aprovação do PL n.º 2.295, de 2000 e pela rejeição dos demais projetos.

Discordamos, no entanto, da  conclusão do relator pelos

motivos que passamos a expor.

Sabemos das dificuldades encontradas pelos

profissionais de saúde, notadamente da área de enfermagem, para exercer

adequadamente seu ofício que exige grande esforço físico e mental. As
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dificuldades aumentam  ainda mais ao considerarmos a falência dos setores de

saúde público e privado do País, tanto em termos de recursos, quanto de

saturação de equipamentos e espaço físico em vista da crescente demanda.

No entanto entendemos que a redução da jornada de

trabalho desses profissionais em nada vai contribuir para melhorar esse

quadro.

Diante da premência desses trabalhadores na busca por

uma melhor remuneração, com uma carga de trabalho reduzida, certamente

procurarão um novo emprego em outro estabelecimento de saúde ou até

mesmo como profissional autônomo no atendimento em residências.

Caso sejam aprovados esses projetos, haverá  aumento

do custo operacional dos estabelecimentos de saúde, os hospitais particulares,

que serão obrigados a contratar mais pessoal para o preenchimento das

escalas de revezamento.

Isso pode representar o caos para um setor que já

trabalha no limite de seus  orçamentos. O resultado será o encarecimento dos

serviços para a população que, muitas vezes,  procura as instituições privadas

de saúde pela ineficiência do setor público.

Queremos, ainda,  esclarecer que os estabelecimentos

públicos de saúde não serão alcançados pelos projetos na medida em que

qualquer disposição sobre as condições de trabalho desses profissionais, como

servidores públicos,  deverá ser prevista em lei de iniciativa do Presidente da

República, segundo prevê o art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal.

Assim, esse custo do aumento do valor da contratação de

enfermeiros será suportado pelo setor privado e pela população, sendo que em

nada contribuirá para melhorar as condições de trabalho dos profissionais de

enfermagem que continuarão a prestar seus serviços em diversos

estabelecimentos, com o esforço adicional do deslocamento, sobretudo nos

grandes centros urbanos.

Dessa forma, entendemos que os projetos em exame não

cumprem o seu principal objetivo que é o de melhorar as condições de tão

importante segmento profissional de nosso País, cujo trabalho é essencial para

a sociedade.
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Esse mesmo pensamento foi expressado pelo Ilustre

Deputado Pedro Henry cujo parecer foi aprovado na CTASP, pela a rejeição da

matéria:

Ademais, mesmo que fosse aprovada uma jornada
de seis horas, certamente, os referidos profissionais,
fariam outras 4 ou 6 horas em outros estabelecimentos
como maneira de complementação de renda, o que de
forma nenhuma contribuiria para a melhoria das
condições de trabalho, notadamente com relação ao
aumento das horas destinadas ao descanso.

Ante o exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n.º

2.295, de 2000, e dos apensados Projetos de Lei n.ºs 969, de 1999; 2.169, de

1999; 794, de 2007; 2.392, de 2007; e 1.891, de 2007.

Sala da Comissão, em        de                           de 2009.

Deputado ANDRÉ ZACHAROW



COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PROJETO DE LEI N.º 2.295 DE 2000
(Apensados o PL 2.169 de 1999, o PL 969 de 1999, o PL 794 de 2007, o PL 1981 de 2007

e o PL 2392 de 2007)

Dispõe sobre a jornada de
trabalho de enfermeiros, técnicos,
auxiliares de enfermagem e parteiras.

Autor: Senado Federal
Relator: Deputado Ilderlei Cordeiro.

I – RELATÓRIO

O Projeto de Lei em epígrafe, do Senado Federal pretende limitar em
30 (trinta) horas semanais e 6 (seis) horas diárias, a jornada de trabalho
normal de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

Após exame nas competentes comissões de mérito, com parecer
favorável, vem o PL a esta CFT para manifestação acerca da sua adequação
financeira e orçamentária.

É o Relatório.

II – VOTO DO RELATOR

A proposta em análise tem como objetivo conferir aos enfermeiros/as,
técnicos/as e auxiliares de enfermagem e parteiras, benefício similar aos que
gozam os médicos desde 1961 pela Lei 3.999 (vinte horas semanais),
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais desde 1994 pela Lei 8.856 (trinta
horas semanais) e técnicos em radiologia através da Lei 7.394 de 1985 (24
horas semanais).



A definição da jornada de 6 (seis) horas diárias e de 30 (trinta) horas
semanais encontrou em muitos membros desta Casa o apoio necessário. Note-
se que em 24 de junho do presente, a Comissão de Seguridade Social e
Família desta casa aprovou por unanimidade os termos do presente projeto.
Trata-se, pelos pareceres vigentes, de condição essencial para garantia da
qualidade da assistência de enfermagem, tendo em vista as peculiaridades
deste trabalho.

Ocorre que o impacto no orçamento da união é mínimo, uma vez que o
número de profissionais da saúde que estão na folha de pagamento do
Governo Federal é claramente restrito. Os profissionais de saúde, funcionários
do SUS, são pagos pelos Estados ou Municípios, com exceção dos
funcionários de Hospitais Universitários, que são pagos pelo MEC e parcela
significativa já adota 30 horas.

No que diz respeito ao custo para o setor público (somando as esferas
federal, estadual e municipal), estimativas recentes do Conselho Federal de
Enfermagem – COFEN, da Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn, da
Federação Nacional de Enfermeiros – FNE, da Confederação dos
Trabalhadores na Saúde – CNTS e da Confederação dos Trabalhadores em
Seguridade Social da CUT – CNTSS, e dados oficiais (Pesquisa AMS/IBGE,
2005) indicam que o impacto nos hospitais públicos com a mudança da
jornada de 40 para 30 horas demanda a contratação de apenas 21.965
profissionais de enfermagem (incluindo enfermeiras/os e técnicos/as ou
auxiliares de enfermagem) com um custo anual de R$ 259.479.632 (duzentos
e cinqüenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e
trinta e dois reais).

Este valor significa cerca de 0,39% do orçamento público da saúde em
números de 2005 e menos de 0,021% do Orçamento da União de 2009.

Não se trata, obviamente, de negar o impacto financeiro para o conjunto
do setor público, mas há que se considerar, neste contexto, que em muitas
situações específicas, a jornada de 30 horas já é adotada. Inúmeras leis,
decretos e portarias estaduais e municipais já estão em vigência com
implantação da jornada de 30 horas, e reconhecendo a sua necessidade e
aplicabilidade ao trabalho dos profissionais alvo da presente proposição.
Destaca-se que a Constituição de 1988, art. 7º, inciso XIV, prevê “jornada de
seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos”. Do mesmo
modo, o Decreto n. 4.836/2003, assinado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, alterou o art. 3º do Decreto n.º 1.590/1995, estabelecendo para os
servidores da Administração Pública Federal Direta, Autarquias e Fundações
Federais que “quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de



turnos ou escalas” é facultado aos dirigentes autorizar a “jornada de trabalho
de seis horas diárias e carga de 30 horas semanais”.

Além disso, é bastante razoável que algumas alternativas sejam
implementadas a partir do presente PL como a reorganização do trabalho e
adequação de equipes aos horários e às demandas efetivas.

Por outro lado, tão importante quanto à adequação da jornada de
trabalho às especificidades e necessidades da categoria, visando um melhor
atendimento à população, é o fato de implicar no ingresso de mais de 50.000
profissionais em uma área de extrema relevância para a sociedade brasileira.
Sabe-se que, afinal, o profissional de saúde é por sua própria natureza e
formação um servidor em tempo integral que colabora também fora do seu
expediente para o bem-estar das famílias e da sociedade na qual está inserida.

Ante o exposto, considerando que o impacto financeiro é perfeitamente
suportável pelos orçamentos da saúde e da união, considerando ainda que
conforme previsões afirmadas insistentemente pelas autoridades fiscais e
monetárias do Brasil entramos em período sustentável de crescimento
econômico, sou pela adequação financeira e orçamentária do  Projeto de Lei
nº 2.295 de 2000, e pela inadequação financeira e orçamentária de todos os
apensados.

Deputado ILDERLEI CORDEIRO

Relator



 



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

PROJETO DE LEI 2.295/2000: ARGUMENTOS 
TÉCNICO-POLÍTICOS QUE JUSTIFICAM A JORNADA DE 30 

HORAS SEMANAIS PARA A ENFERMAGEM NO BRASIL

1 - A jornada de trabalho de 30 horas semanais não é privilégio. Também não se trata de uma reivindicação 
de cunho meramente corporativo, diz respeito a uma necessidade – a de prover um padrão desejável de 
condições para a prática da Enfermagem no país.

De acordo com o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a Enfermagem é uma das profissões estruturantes 
e operantes da atenção à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Em entrevista para o JornalABEn N. 3 - 2009, o 
Ministro afirma que “em sistema de saúde como o SUS, com todas as suas características e um forte compo-
nente de atenção primária, o trabalho da enfermagem é fundamental”. E, ainda, que “no Brasil, é fácil perce-
ber a contribuição da enfermagem para a construção do Sistema Único de Saúde. Trata-se de uma área que dá 
sustentabilidade à Estratégia de Saúde da Família, por meio de um compromisso técnico, social e ético. Conta 
com profissionais que trabalham incessantemente pela garantia do princípio da integralidade e das linhas de 
cuidados nas políticas e ações de promoção, prevenção e reabilitação”.

A Enfermagem constitui a maior força de trabalho na saúde, com 178.546 Enfermeiros (161.032 mulheres 
90,2%), 466.985 Técnicos em Enfermagem (407.754 mulheres 87,3%) e 598.273 Auxiliares de Enfermagem 
(525.666 mulheres 87,8%) (Cofen, 2009). Hoje já totaliza 1milhão e trezentos mil profissionais registrados no 
Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 

2 - 30 horas semanais é a jornada de trabalho mais adequada e segura para que os profissionais de Enferma-
gem possam promover um melhor resultado assistencial, com redução do desgaste físico e emocional. O que 
contribuirá para a redução absenteísmo decorrente de problemas de saúde. A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e as instâncias do controle social no Brasil, por meio dos Conselhos e Conferências de Saúde nas 
esferas nacional, estadual e municipal, têm deliberado e recomendado 30 horas como a jornada de trabalho 
adequada para profissionais de saúde e usuários dos serviços. 

Em 1993, a II Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde considerou que pela “natureza da ativi-
dade em saúde, a jornada máxima de trabalho para os trabalhadores de saúde seja de 30 horas semanais”. 
Também na 12ª Conferência Nacional de Saúde, na 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e na 3ª 
Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde foi deliberado 30 horas de jornada de 
trabalho para o setor de saúde.

3 - Em 16 de junho de 2010, o Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, emitiu nota oficial, posicionando-
se favorável ao PL 2295/2000 que estabelece a jornada de 30 horas/semanais para a Enfermagem.

4 - A ampliação do investimento em saúde é desejável para a organização e manutenção do setor, avanço na 
construção do Sistema Único de Saúde (SUS), criação de novos postos de trabalho, melhoria nas condições de trabalho, 
inclusive com a redução de jornada, e conseqüente aumento da oferta de serviços de qualidade à população.

Segundo o IBGE, a despesa de consumo final com bens e serviços de saúde no Brasil, em 2005, foi de R$ 171,6 
bilhões (8,0% do PIB). Desse total, as famílias gastaram R$ 103,2 bilhões e a administração pública gastou 
somente R$ 66,6 bilhões, o que é contraditório com a consolidação de um sistema de acesso universal e 
assistência integral. 

5 - No Brasil o gasto com saúde, assim como o gasto público em saúde, é muito inferior ao dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e de outros países em desenvolvimento 
(Brasil: 8,4% do PIB, sendo apenas 3,5% investimento público – IBGE, 2007. Países da OCDE: em média 9,0% do 
PIB, sendo 73% investimento governamental – OCDE, 2007).
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6 - O financiamento da Saúde, conforme a Emenda Constitucional 29/2000, é composto por verbas do orça-
mento da União (no mínimo igual ao do ano anterior mais o crescimento do PIB), além de 12% da Receita dos 
Estados e de 15% da arrecadação dos Municípios. Portanto, se a economia continua crescendo, automatica-
mente crescem os recursos destinados à saúde, e um pequeno aumento dos custos com parcela da força de 
trabalho é plenamente suportável. 

A adoção da jornada de trabalho de 30 horas para Enfermagem tem baixo impacto financeiro no SUS, sendo 
uma alternativa viável que implicará em pouco investimento, perfeitamente aplicável na atual forma de finan-
ciamento da saúde, podendo contribuir inclusive no aumento de postos novos de trabalho no país. Mais 
emprego aquece o mercado interno e melhora o desempenho da economia.

O impacto no orçamento da União é, praticamente, nulo uma vez que o número de profissionais da saúde que 
estão na folha de pagamento do Governo Federal é muito pequeno. Os profissionais de saúde, funcionários do 
SUS, são pagos pelos Estados ou Municípios, com exceção dos funcionários de Hospitais Universitários, que são 
pagos pelo MEC e parcela significativa já adota 30 horas.

7 - A jornada de 30 horas é viável, tanto em hospitais quanto na atenção básica em saúde, e já foi conquistada 
em diversas instituições de saúde, obtida de diversas formas:

- Constituição Federal de 1988: inciso décimo quarto do artigo 7º prevê “jornada de seis horas para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva”. 

- Negociação de Greve: Todos os hospitais do SUS de Santa Catarina realizam 30 horas semanais, desde 1996 
por Acordo de Greve, sendo que, atualmente já está garantido pela Lei Estadual 323/2006. No Hospital Flori-
anópolis, em Florianópolis-SC, que era do Ministério da Previdência, por Acordo de Greve, adota, desde 1984, 
a jornada de trabalho de 30 horas semanais.

- Leis Estaduais: 
a) Lei nº 4.014, de 21 de setembro de 2007, do Governador do Distrito Federal, dispõe que a “jornada de 
trabalho do enfermeiro, a partir de 1º de novembro de 2007, é de 20 horas semanais;
b) Lei Complementar nº 333, de 29 de junho de 2006, institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
servidores efetivos da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte e dá outras providências, 
no Capítulo 6, da gestão do trabalho, art. 20, item II, prevê: “jornada de trabalho de 30 horas semanais”.

- Portaria: Portaria do Ministério da Saúde nº 1.281 de 19 de junho de 2006 que autoriza “a realização de 
jornada de trabalho de 6 horas diárias e carga horária de 30 horas semanais” para os funcionários de unidades 
hospitalares sob gestão do Ministério da Saúde.

- Decretos: 
a) Decreto nº 4.836 de 9 de setembro de 2003 que “altera a redação do art. 3º do Decreto nº 1.590 de 10 de 
agosto de 1995 dispõe sobre a jornada de trabalho de servidores da Administração Pública Federal direta, das 
autarquias e das fundações federais”, estabelecendo no Governo Lula a “jornada de trabalho de seis horas 
diárias e carga horária de trinta horas semanais” . 
b) Decreto nº 3.642, de 22 de setembro de 2004, do Governador do Estado do Paraná, institui a gratificação de 
atividade de saúde (GAS), conforme Lei Estadual nº 13.666/2002, art. 18, “será concedido aos servidores pelo 
exercício de atividades de saúde dado o caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida das atividades 
que desenvolvem”.    

De um total de 48 Hospitais Universitários, que empregam um grande contingente de trabalhadores de enfer-
magem, 45,8% já realizam jornada de trabalho de 30 horas semanais, apenas 22,9% fazem 40 horas. 

A organização do trabalho/escala vigente nos hospitais que adotam a jornada de 30 horas é a seguinte: turno 
matutino das 7:00 – 13:00, vespertino das 13:00 – 19:00 e no noturno das 19:00 – 7:00 horas (plantões de 12X60 
horas – uma noite sim/duas não).

8 - Situação na Atenção Básica/Estratégia da Saúde da Família - ESF

Segundo a Portaria n.º 648/2006, do Ministério da Saúde, que regulamenta a Atenção Básica, a equipe 
mínima da ESF é composta por 1 Médico, 1 Enfermeiro, 1 Técnico ou Auxiliar de Enfermagem e 12 Agentes 
Comunitários de Saúde, para atender 1.000 famílias ou 3.000 a 4.000 pessoas, numa jornada de trabalho de 
40 horas semanais. 

Atualmente, para o cumprimento da referida Portaria, os trabalhadores da ESF realizam o seu trabalho, em 
média, das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas. Porém, existem alternativas para implantar a jornada de 
30 horas, promovendo a reorganização do trabalho na Atenção Básica com custo zero ou com o mínimo de 
investimento e aumentando o atual período de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Na atualidade muitos municípios já têm contratos de 30 horas realizando adaptações:

No município A, as equipes da ESF têm contrato de 30 horas semanais com gratificação para os que optam 
por 40 horas. 

No município B, os integrantes da ESF fazem 7 horas diárias, totalizando 35 horas semanais, numa jornada que 
inicia as 8:00 e finaliza as 16:00 horas, com intervalo para almoço das 12:00 as 13:00 horas. Salientando que os 
profissionais da saúde percebem gratificações diferenciadas, sendo que os médicos recebem uma gratificação 
maior por terem aprovado, em Lei, a Jornada de 20 horas/semanais.

Em Curitiba - Paraná, os trabalhadores da ESF realizam jornada de 8 horas diárias, mas recebem incentivos 
diferenciados sobre o salário base: 100% para médicos, 80% para odontólogos e 60% para Enfermagem.  

9 - A redução da jornada de trabalho da Enfermagem contribui para melhorar a atual situação de adoeci-
mento no trabalho, diminuindo o absenteísmo por doença.     
Dados do Brasil, em especial dos Hospitais Universitários, mas que se aplicam à rede hospitalar em geral, 
mostram que de 10 a 15 % da força de trabalho de Enfermagem mantém-se afastada do trabalho para trata-
mento de saúde, sendo os problemas mais freqüentes: 
-  Acidentes de trabalho causados por material pérfuro-cortante;
-  Lesão do Esforço Repetitivo - LER/DORT e lesões do sistema músculo-esquelético;
-  Estresse e problemas emocionais – transtornos mentais. 

Estudo realizado em unidade básica de saúde de Ribeirão Preto (SP) apontou que, no período de 1998 a 2002, 
o absenteísmo/doença atingiu o percentual de 46,9% dos trabalhadores da Enfermagem - Enfermeiros, 
Técnicos e Auxiliares, refletindo na qualidade e produtividade laboral e na vida dos trabalhadores. (Dissertação 
de Mestrado EEUSP – RP, NASCIMENTO, 2003).

Outro estudo demonstrou que, em hospital universitário no interior do Paraná, 173 (87%) dos trabalhadores 
de Enfermagem faltaram no trabalho num período de um ano, destes 150 (75,6%) o motivo foi doença e os 
demais por outros motivos (acidentes de trabalho e motivos pessoais), representando 494 ausências com 1.491 
dias perdidos de trabalho no ano. (SILVA e MARZIALE, 2000). 

Em hospital de grande porte, pesquisa confirmou que o aumento do absenteísmo na Enfermagem foi devido 
a transtornos mentais, ou seja: estresse e depressão que causam ansiedade, alteração do humor, insônia, falta 
de apetite, desinteresse pelo trabalho, inabilidade de pensar claramente e, em alguns casos, pensamentos 
suicidas. As autoras da pesquisa destacaram ainda a questão de gênero, devido a predominância de mulheres 
na profissão, avaliando que “a dificuldade de conciliar as férias do trabalho com as escolares das crianças 
provoca sofrimento por antecipação e medo de não desempenhar o papel de mãe corretamente”. (Faculdade 
de Medicina de Rio Preto - FARIA, BARBOZA e DOMINGOS, 2005). 

10 - As características do trabalho da enfermagem – convívio com dor, sofrimento e doença, turnos inin-
terruptos, sábados, domingos e feriados, aliados as más condições de trabalho, muita responsabilidade e 
pouca valorização tem levado a insatisfação no trabalho, adoecimento, assim como tem aumentado a 
evasão profissional. 

Trata-se de uma profissão importante e com forte impacto na qualidade dos serviços prestados em saúde 
o que tem levado países como EUA e Canadá e diversos países europeus a importarem esses profissionais 
de outros países.

Documentos produzidos por outras profissões também tem reconhecido a importância do trabalho qualificado 
da Enfermagem na redução da morbi-mortalidade, como é o caso da publicação da Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (AMIB), a qual defende que cuidados de maior complexidade devem ser realizados por 
Enfermeiras. Baseada em extensa revisão de literatura, afirma que existem evidências suficientes demon-
strando que o nível de assistência de Enfermagem tem relação direta com a morbi-mortalidade de pacientes 
internados na UTI – Unidade de Terapia Intensiva. Uma menor proporção de leitos de UTI por Enfermeira está 
associada com uma redução de 87,5% de eventos adversos, incluindo a infecção hospitalar. (AMIB, 2009).      

11 - Jornada de 30 horas semanais com gratificação para Dedicação Exclusiva é bom para os profissionais, para 
o gestor e para os usuários.

A Lei 8080/1990, Lei Orgânica do SUS, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, especificando 
no Título IV, dos Recursos Humanos, Item IV, a necessidade da “valorização da Dedicação Exclusiva nos serviços 
de saúde do SUS”.

Vale lembrar que um dos objetivos estratégicos da Organização Pan- Americana da Saúde – OPAS (2008) é 
“assegurar a existência de um pessoal de saúde disponível, competente, capaz de responder as necessidades e 
produtivo, visando a melhoria dos resultados em saúde”.  

12 - O Projeto de Lei 2.295/2000 acrescenta um parágrafo ao art. 2º da Lei Federal 7.498/86, que dispõe sobre 
o exercício profissional da Enfermagem, sendo que as diversas formas de regulamentação da jornada de 
trabalho poderão ser aplicadas na alteração do texto do Decreto 94. 406/87. 

Florianópolis, 12 de agosto de 2010.

               Enfª Maria Goretti David Lopes                                           Enfª Drª Denise Elvira Pires de Pires
                Presidente da ABEn Nacional                                                        Presidente do Coren/SC

              Enf. Manoel Carlos Neri da Silva                                             Enfª Msc. Helga Regina Bresciani
                      Presidente do Cofen                                                                  Presidente da ABEn-SC



PROJETO DE LEI 2.295/2000: ARGUMENTOS 
TÉCNICO-POLÍTICOS QUE JUSTIFICAM A JORNADA DE 30 

HORAS SEMANAIS PARA A ENFERMAGEM NO BRASIL

1 - A jornada de trabalho de 30 horas semanais não é privilégio. Também não se trata de uma reivindicação 
de cunho meramente corporativo, diz respeito a uma necessidade – a de prover um padrão desejável de 
condições para a prática da Enfermagem no país.

De acordo com o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a Enfermagem é uma das profissões estruturantes 
e operantes da atenção à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Em entrevista para o JornalABEn N. 3 - 2009, o 
Ministro afirma que “em sistema de saúde como o SUS, com todas as suas características e um forte compo-
nente de atenção primária, o trabalho da enfermagem é fundamental”. E, ainda, que “no Brasil, é fácil perce-
ber a contribuição da enfermagem para a construção do Sistema Único de Saúde. Trata-se de uma área que dá 
sustentabilidade à Estratégia de Saúde da Família, por meio de um compromisso técnico, social e ético. Conta 
com profissionais que trabalham incessantemente pela garantia do princípio da integralidade e das linhas de 
cuidados nas políticas e ações de promoção, prevenção e reabilitação”.

A Enfermagem constitui a maior força de trabalho na saúde, com 178.546 Enfermeiros (161.032 mulheres 
90,2%), 466.985 Técnicos em Enfermagem (407.754 mulheres 87,3%) e 598.273 Auxiliares de Enfermagem 
(525.666 mulheres 87,8%) (Cofen, 2009). Hoje já totaliza 1milhão e trezentos mil profissionais registrados no 
Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 

2 - 30 horas semanais é a jornada de trabalho mais adequada e segura para que os profissionais de Enferma-
gem possam promover um melhor resultado assistencial, com redução do desgaste físico e emocional. O que 
contribuirá para a redução absenteísmo decorrente de problemas de saúde. A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e as instâncias do controle social no Brasil, por meio dos Conselhos e Conferências de Saúde nas 
esferas nacional, estadual e municipal, têm deliberado e recomendado 30 horas como a jornada de trabalho 
adequada para profissionais de saúde e usuários dos serviços. 

Em 1993, a II Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde considerou que pela “natureza da ativi-
dade em saúde, a jornada máxima de trabalho para os trabalhadores de saúde seja de 30 horas semanais”. 
Também na 12ª Conferência Nacional de Saúde, na 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e na 3ª 
Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde foi deliberado 30 horas de jornada de 
trabalho para o setor de saúde.

3 - Em 16 de junho de 2010, o Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, emitiu nota oficial, posicionando-
se favorável ao PL 2295/2000 que estabelece a jornada de 30 horas/semanais para a Enfermagem.

4 - A ampliação do investimento em saúde é desejável para a organização e manutenção do setor, avanço na 
construção do Sistema Único de Saúde (SUS), criação de novos postos de trabalho, melhoria nas condições de trabalho, 
inclusive com a redução de jornada, e conseqüente aumento da oferta de serviços de qualidade à população.

Segundo o IBGE, a despesa de consumo final com bens e serviços de saúde no Brasil, em 2005, foi de R$ 171,6 
bilhões (8,0% do PIB). Desse total, as famílias gastaram R$ 103,2 bilhões e a administração pública gastou 
somente R$ 66,6 bilhões, o que é contraditório com a consolidação de um sistema de acesso universal e 
assistência integral. 

5 - No Brasil o gasto com saúde, assim como o gasto público em saúde, é muito inferior ao dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e de outros países em desenvolvimento 
(Brasil: 8,4% do PIB, sendo apenas 3,5% investimento público – IBGE, 2007. Países da OCDE: em média 9,0% do 
PIB, sendo 73% investimento governamental – OCDE, 2007).

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

6 - O financiamento da Saúde, conforme a Emenda Constitucional 29/2000, é composto por verbas do orça-
mento da União (no mínimo igual ao do ano anterior mais o crescimento do PIB), além de 12% da Receita dos 
Estados e de 15% da arrecadação dos Municípios. Portanto, se a economia continua crescendo, automatica-
mente crescem os recursos destinados à saúde, e um pequeno aumento dos custos com parcela da força de 
trabalho é plenamente suportável. 

A adoção da jornada de trabalho de 30 horas para Enfermagem tem baixo impacto financeiro no SUS, sendo 
uma alternativa viável que implicará em pouco investimento, perfeitamente aplicável na atual forma de finan-
ciamento da saúde, podendo contribuir inclusive no aumento de postos novos de trabalho no país. Mais 
emprego aquece o mercado interno e melhora o desempenho da economia.

O impacto no orçamento da União é, praticamente, nulo uma vez que o número de profissionais da saúde que 
estão na folha de pagamento do Governo Federal é muito pequeno. Os profissionais de saúde, funcionários do 
SUS, são pagos pelos Estados ou Municípios, com exceção dos funcionários de Hospitais Universitários, que são 
pagos pelo MEC e parcela significativa já adota 30 horas.

7 - A jornada de 30 horas é viável, tanto em hospitais quanto na atenção básica em saúde, e já foi conquistada 
em diversas instituições de saúde, obtida de diversas formas:

- Constituição Federal de 1988: inciso décimo quarto do artigo 7º prevê “jornada de seis horas para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva”. 

- Negociação de Greve: Todos os hospitais do SUS de Santa Catarina realizam 30 horas semanais, desde 1996 
por Acordo de Greve, sendo que, atualmente já está garantido pela Lei Estadual 323/2006. No Hospital Flori-
anópolis, em Florianópolis-SC, que era do Ministério da Previdência, por Acordo de Greve, adota, desde 1984, 
a jornada de trabalho de 30 horas semanais.

- Leis Estaduais: 
a) Lei nº 4.014, de 21 de setembro de 2007, do Governador do Distrito Federal, dispõe que a “jornada de 
trabalho do enfermeiro, a partir de 1º de novembro de 2007, é de 20 horas semanais;
b) Lei Complementar nº 333, de 29 de junho de 2006, institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
servidores efetivos da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte e dá outras providências, 
no Capítulo 6, da gestão do trabalho, art. 20, item II, prevê: “jornada de trabalho de 30 horas semanais”.

- Portaria: Portaria do Ministério da Saúde nº 1.281 de 19 de junho de 2006 que autoriza “a realização de 
jornada de trabalho de 6 horas diárias e carga horária de 30 horas semanais” para os funcionários de unidades 
hospitalares sob gestão do Ministério da Saúde.

- Decretos: 
a) Decreto nº 4.836 de 9 de setembro de 2003 que “altera a redação do art. 3º do Decreto nº 1.590 de 10 de 
agosto de 1995 dispõe sobre a jornada de trabalho de servidores da Administração Pública Federal direta, das 
autarquias e das fundações federais”, estabelecendo no Governo Lula a “jornada de trabalho de seis horas 
diárias e carga horária de trinta horas semanais” . 
b) Decreto nº 3.642, de 22 de setembro de 2004, do Governador do Estado do Paraná, institui a gratificação de 
atividade de saúde (GAS), conforme Lei Estadual nº 13.666/2002, art. 18, “será concedido aos servidores pelo 
exercício de atividades de saúde dado o caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida das atividades 
que desenvolvem”.    

De um total de 48 Hospitais Universitários, que empregam um grande contingente de trabalhadores de enfer-
magem, 45,8% já realizam jornada de trabalho de 30 horas semanais, apenas 22,9% fazem 40 horas. 

A organização do trabalho/escala vigente nos hospitais que adotam a jornada de 30 horas é a seguinte: turno 
matutino das 7:00 – 13:00, vespertino das 13:00 – 19:00 e no noturno das 19:00 – 7:00 horas (plantões de 12X60 
horas – uma noite sim/duas não).
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8 - Situação na Atenção Básica/Estratégia da Saúde da Família - ESF

Segundo a Portaria n.º 648/2006, do Ministério da Saúde, que regulamenta a Atenção Básica, a equipe 
mínima da ESF é composta por 1 Médico, 1 Enfermeiro, 1 Técnico ou Auxiliar de Enfermagem e 12 Agentes 
Comunitários de Saúde, para atender 1.000 famílias ou 3.000 a 4.000 pessoas, numa jornada de trabalho de 
40 horas semanais. 

Atualmente, para o cumprimento da referida Portaria, os trabalhadores da ESF realizam o seu trabalho, em 
média, das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas. Porém, existem alternativas para implantar a jornada de 
30 horas, promovendo a reorganização do trabalho na Atenção Básica com custo zero ou com o mínimo de 
investimento e aumentando o atual período de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Na atualidade muitos municípios já têm contratos de 30 horas realizando adaptações:

No município A, as equipes da ESF têm contrato de 30 horas semanais com gratificação para os que optam 
por 40 horas. 

No município B, os integrantes da ESF fazem 7 horas diárias, totalizando 35 horas semanais, numa jornada que 
inicia as 8:00 e finaliza as 16:00 horas, com intervalo para almoço das 12:00 as 13:00 horas. Salientando que os 
profissionais da saúde percebem gratificações diferenciadas, sendo que os médicos recebem uma gratificação 
maior por terem aprovado, em Lei, a Jornada de 20 horas/semanais.

Em Curitiba - Paraná, os trabalhadores da ESF realizam jornada de 8 horas diárias, mas recebem incentivos 
diferenciados sobre o salário base: 100% para médicos, 80% para odontólogos e 60% para Enfermagem.  

9 - A redução da jornada de trabalho da Enfermagem contribui para melhorar a atual situação de adoeci-
mento no trabalho, diminuindo o absenteísmo por doença.     
Dados do Brasil, em especial dos Hospitais Universitários, mas que se aplicam à rede hospitalar em geral, 
mostram que de 10 a 15 % da força de trabalho de Enfermagem mantém-se afastada do trabalho para trata-
mento de saúde, sendo os problemas mais freqüentes: 
-  Acidentes de trabalho causados por material pérfuro-cortante;
-  Lesão do Esforço Repetitivo - LER/DORT e lesões do sistema músculo-esquelético;
-  Estresse e problemas emocionais – transtornos mentais. 

Estudo realizado em unidade básica de saúde de Ribeirão Preto (SP) apontou que, no período de 1998 a 2002, 
o absenteísmo/doença atingiu o percentual de 46,9% dos trabalhadores da Enfermagem - Enfermeiros, 
Técnicos e Auxiliares, refletindo na qualidade e produtividade laboral e na vida dos trabalhadores. (Dissertação 
de Mestrado EEUSP – RP, NASCIMENTO, 2003).

Outro estudo demonstrou que, em hospital universitário no interior do Paraná, 173 (87%) dos trabalhadores 
de Enfermagem faltaram no trabalho num período de um ano, destes 150 (75,6%) o motivo foi doença e os 
demais por outros motivos (acidentes de trabalho e motivos pessoais), representando 494 ausências com 1.491 
dias perdidos de trabalho no ano. (SILVA e MARZIALE, 2000). 

Em hospital de grande porte, pesquisa confirmou que o aumento do absenteísmo na Enfermagem foi devido 
a transtornos mentais, ou seja: estresse e depressão que causam ansiedade, alteração do humor, insônia, falta 
de apetite, desinteresse pelo trabalho, inabilidade de pensar claramente e, em alguns casos, pensamentos 
suicidas. As autoras da pesquisa destacaram ainda a questão de gênero, devido a predominância de mulheres 
na profissão, avaliando que “a dificuldade de conciliar as férias do trabalho com as escolares das crianças 
provoca sofrimento por antecipação e medo de não desempenhar o papel de mãe corretamente”. (Faculdade 
de Medicina de Rio Preto - FARIA, BARBOZA e DOMINGOS, 2005). 

10 - As características do trabalho da enfermagem – convívio com dor, sofrimento e doença, turnos inin-
terruptos, sábados, domingos e feriados, aliados as más condições de trabalho, muita responsabilidade e 
pouca valorização tem levado a insatisfação no trabalho, adoecimento, assim como tem aumentado a 
evasão profissional. 

Trata-se de uma profissão importante e com forte impacto na qualidade dos serviços prestados em saúde 
o que tem levado países como EUA e Canadá e diversos países europeus a importarem esses profissionais 
de outros países.

Documentos produzidos por outras profissões também tem reconhecido a importância do trabalho qualificado 
da Enfermagem na redução da morbi-mortalidade, como é o caso da publicação da Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (AMIB), a qual defende que cuidados de maior complexidade devem ser realizados por 
Enfermeiras. Baseada em extensa revisão de literatura, afirma que existem evidências suficientes demon-
strando que o nível de assistência de Enfermagem tem relação direta com a morbi-mortalidade de pacientes 
internados na UTI – Unidade de Terapia Intensiva. Uma menor proporção de leitos de UTI por Enfermeira está 
associada com uma redução de 87,5% de eventos adversos, incluindo a infecção hospitalar. (AMIB, 2009).      

11 - Jornada de 30 horas semanais com gratificação para Dedicação Exclusiva é bom para os profissionais, para 
o gestor e para os usuários.

A Lei 8080/1990, Lei Orgânica do SUS, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, especificando 
no Título IV, dos Recursos Humanos, Item IV, a necessidade da “valorização da Dedicação Exclusiva nos serviços 
de saúde do SUS”.

Vale lembrar que um dos objetivos estratégicos da Organização Pan- Americana da Saúde – OPAS (2008) é 
“assegurar a existência de um pessoal de saúde disponível, competente, capaz de responder as necessidades e 
produtivo, visando a melhoria dos resultados em saúde”.  

12 - O Projeto de Lei 2.295/2000 acrescenta um parágrafo ao art. 2º da Lei Federal 7.498/86, que dispõe sobre 
o exercício profissional da Enfermagem, sendo que as diversas formas de regulamentação da jornada de 
trabalho poderão ser aplicadas na alteração do texto do Decreto 94. 406/87. 

Florianópolis, 12 de agosto de 2010.

               Enfª Maria Goretti David Lopes                                           Enfª Drª Denise Elvira Pires de Pires
                Presidente da ABEn Nacional                                                        Presidente do Coren/SC

              Enf. Manoel Carlos Neri da Silva                                             Enfª Msc. Helga Regina Bresciani
                      Presidente do Cofen                                                                  Presidente da ABEn-SC



PROJETO DE LEI 2.295/2000: ARGUMENTOS 
TÉCNICO-POLÍTICOS QUE JUSTIFICAM A JORNADA DE 30 

HORAS SEMANAIS PARA A ENFERMAGEM NO BRASIL

1 - A jornada de trabalho de 30 horas semanais não é privilégio. Também não se trata de uma reivindicação 
de cunho meramente corporativo, diz respeito a uma necessidade – a de prover um padrão desejável de 
condições para a prática da Enfermagem no país.

De acordo com o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a Enfermagem é uma das profissões estruturantes 
e operantes da atenção à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Em entrevista para o JornalABEn N. 3 - 2009, o 
Ministro afirma que “em sistema de saúde como o SUS, com todas as suas características e um forte compo-
nente de atenção primária, o trabalho da enfermagem é fundamental”. E, ainda, que “no Brasil, é fácil perce-
ber a contribuição da enfermagem para a construção do Sistema Único de Saúde. Trata-se de uma área que dá 
sustentabilidade à Estratégia de Saúde da Família, por meio de um compromisso técnico, social e ético. Conta 
com profissionais que trabalham incessantemente pela garantia do princípio da integralidade e das linhas de 
cuidados nas políticas e ações de promoção, prevenção e reabilitação”.

A Enfermagem constitui a maior força de trabalho na saúde, com 178.546 Enfermeiros (161.032 mulheres 
90,2%), 466.985 Técnicos em Enfermagem (407.754 mulheres 87,3%) e 598.273 Auxiliares de Enfermagem 
(525.666 mulheres 87,8%) (Cofen, 2009). Hoje já totaliza 1milhão e trezentos mil profissionais registrados no 
Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 

2 - 30 horas semanais é a jornada de trabalho mais adequada e segura para que os profissionais de Enferma-
gem possam promover um melhor resultado assistencial, com redução do desgaste físico e emocional. O que 
contribuirá para a redução absenteísmo decorrente de problemas de saúde. A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e as instâncias do controle social no Brasil, por meio dos Conselhos e Conferências de Saúde nas 
esferas nacional, estadual e municipal, têm deliberado e recomendado 30 horas como a jornada de trabalho 
adequada para profissionais de saúde e usuários dos serviços. 

Em 1993, a II Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde considerou que pela “natureza da ativi-
dade em saúde, a jornada máxima de trabalho para os trabalhadores de saúde seja de 30 horas semanais”. 
Também na 12ª Conferência Nacional de Saúde, na 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e na 3ª 
Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde foi deliberado 30 horas de jornada de 
trabalho para o setor de saúde.

3 - Em 16 de junho de 2010, o Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, emitiu nota oficial, posicionando-
se favorável ao PL 2295/2000 que estabelece a jornada de 30 horas/semanais para a Enfermagem.

4 - A ampliação do investimento em saúde é desejável para a organização e manutenção do setor, avanço na 
construção do Sistema Único de Saúde (SUS), criação de novos postos de trabalho, melhoria nas condições de trabalho, 
inclusive com a redução de jornada, e conseqüente aumento da oferta de serviços de qualidade à população.

Segundo o IBGE, a despesa de consumo final com bens e serviços de saúde no Brasil, em 2005, foi de R$ 171,6 
bilhões (8,0% do PIB). Desse total, as famílias gastaram R$ 103,2 bilhões e a administração pública gastou 
somente R$ 66,6 bilhões, o que é contraditório com a consolidação de um sistema de acesso universal e 
assistência integral. 

5 - No Brasil o gasto com saúde, assim como o gasto público em saúde, é muito inferior ao dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e de outros países em desenvolvimento 
(Brasil: 8,4% do PIB, sendo apenas 3,5% investimento público – IBGE, 2007. Países da OCDE: em média 9,0% do 
PIB, sendo 73% investimento governamental – OCDE, 2007).

6 - O financiamento da Saúde, conforme a Emenda Constitucional 29/2000, é composto por verbas do orça-
mento da União (no mínimo igual ao do ano anterior mais o crescimento do PIB), além de 12% da Receita dos 
Estados e de 15% da arrecadação dos Municípios. Portanto, se a economia continua crescendo, automatica-
mente crescem os recursos destinados à saúde, e um pequeno aumento dos custos com parcela da força de 
trabalho é plenamente suportável. 

A adoção da jornada de trabalho de 30 horas para Enfermagem tem baixo impacto financeiro no SUS, sendo 
uma alternativa viável que implicará em pouco investimento, perfeitamente aplicável na atual forma de finan-
ciamento da saúde, podendo contribuir inclusive no aumento de postos novos de trabalho no país. Mais 
emprego aquece o mercado interno e melhora o desempenho da economia.

O impacto no orçamento da União é, praticamente, nulo uma vez que o número de profissionais da saúde que 
estão na folha de pagamento do Governo Federal é muito pequeno. Os profissionais de saúde, funcionários do 
SUS, são pagos pelos Estados ou Municípios, com exceção dos funcionários de Hospitais Universitários, que são 
pagos pelo MEC e parcela significativa já adota 30 horas.

7 - A jornada de 30 horas é viável, tanto em hospitais quanto na atenção básica em saúde, e já foi conquistada 
em diversas instituições de saúde, obtida de diversas formas:

- Constituição Federal de 1988: inciso décimo quarto do artigo 7º prevê “jornada de seis horas para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva”. 

- Negociação de Greve: Todos os hospitais do SUS de Santa Catarina realizam 30 horas semanais, desde 1996 
por Acordo de Greve, sendo que, atualmente já está garantido pela Lei Estadual 323/2006. No Hospital Flori-
anópolis, em Florianópolis-SC, que era do Ministério da Previdência, por Acordo de Greve, adota, desde 1984, 
a jornada de trabalho de 30 horas semanais.

- Leis Estaduais: 
a) Lei nº 4.014, de 21 de setembro de 2007, do Governador do Distrito Federal, dispõe que a “jornada de 
trabalho do enfermeiro, a partir de 1º de novembro de 2007, é de 20 horas semanais;
b) Lei Complementar nº 333, de 29 de junho de 2006, institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
servidores efetivos da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte e dá outras providências, 
no Capítulo 6, da gestão do trabalho, art. 20, item II, prevê: “jornada de trabalho de 30 horas semanais”.

- Portaria: Portaria do Ministério da Saúde nº 1.281 de 19 de junho de 2006 que autoriza “a realização de 
jornada de trabalho de 6 horas diárias e carga horária de 30 horas semanais” para os funcionários de unidades 
hospitalares sob gestão do Ministério da Saúde.

- Decretos: 
a) Decreto nº 4.836 de 9 de setembro de 2003 que “altera a redação do art. 3º do Decreto nº 1.590 de 10 de 
agosto de 1995 dispõe sobre a jornada de trabalho de servidores da Administração Pública Federal direta, das 
autarquias e das fundações federais”, estabelecendo no Governo Lula a “jornada de trabalho de seis horas 
diárias e carga horária de trinta horas semanais” . 
b) Decreto nº 3.642, de 22 de setembro de 2004, do Governador do Estado do Paraná, institui a gratificação de 
atividade de saúde (GAS), conforme Lei Estadual nº 13.666/2002, art. 18, “será concedido aos servidores pelo 
exercício de atividades de saúde dado o caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida das atividades 
que desenvolvem”.    

De um total de 48 Hospitais Universitários, que empregam um grande contingente de trabalhadores de enfer-
magem, 45,8% já realizam jornada de trabalho de 30 horas semanais, apenas 22,9% fazem 40 horas. 

A organização do trabalho/escala vigente nos hospitais que adotam a jornada de 30 horas é a seguinte: turno 
matutino das 7:00 – 13:00, vespertino das 13:00 – 19:00 e no noturno das 19:00 – 7:00 horas (plantões de 12X60 
horas – uma noite sim/duas não).
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8 - Situação na Atenção Básica/Estratégia da Saúde da Família - ESF

Segundo a Portaria n.º 648/2006, do Ministério da Saúde, que regulamenta a Atenção Básica, a equipe 
mínima da ESF é composta por 1 Médico, 1 Enfermeiro, 1 Técnico ou Auxiliar de Enfermagem e 12 Agentes 
Comunitários de Saúde, para atender 1.000 famílias ou 3.000 a 4.000 pessoas, numa jornada de trabalho de 
40 horas semanais. 

Atualmente, para o cumprimento da referida Portaria, os trabalhadores da ESF realizam o seu trabalho, em 
média, das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas. Porém, existem alternativas para implantar a jornada de 
30 horas, promovendo a reorganização do trabalho na Atenção Básica com custo zero ou com o mínimo de 
investimento e aumentando o atual período de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Na atualidade muitos municípios já têm contratos de 30 horas realizando adaptações:

No município A, as equipes da ESF têm contrato de 30 horas semanais com gratificação para os que optam 
por 40 horas. 

No município B, os integrantes da ESF fazem 7 horas diárias, totalizando 35 horas semanais, numa jornada que 
inicia as 8:00 e finaliza as 16:00 horas, com intervalo para almoço das 12:00 as 13:00 horas. Salientando que os 
profissionais da saúde percebem gratificações diferenciadas, sendo que os médicos recebem uma gratificação 
maior por terem aprovado, em Lei, a Jornada de 20 horas/semanais.

Em Curitiba - Paraná, os trabalhadores da ESF realizam jornada de 8 horas diárias, mas recebem incentivos 
diferenciados sobre o salário base: 100% para médicos, 80% para odontólogos e 60% para Enfermagem.  

9 - A redução da jornada de trabalho da Enfermagem contribui para melhorar a atual situação de adoeci-
mento no trabalho, diminuindo o absenteísmo por doença.     
Dados do Brasil, em especial dos Hospitais Universitários, mas que se aplicam à rede hospitalar em geral, 
mostram que de 10 a 15 % da força de trabalho de Enfermagem mantém-se afastada do trabalho para trata-
mento de saúde, sendo os problemas mais freqüentes: 
-  Acidentes de trabalho causados por material pérfuro-cortante;
-  Lesão do Esforço Repetitivo - LER/DORT e lesões do sistema músculo-esquelético;
-  Estresse e problemas emocionais – transtornos mentais. 

Estudo realizado em unidade básica de saúde de Ribeirão Preto (SP) apontou que, no período de 1998 a 2002, 
o absenteísmo/doença atingiu o percentual de 46,9% dos trabalhadores da Enfermagem - Enfermeiros, 
Técnicos e Auxiliares, refletindo na qualidade e produtividade laboral e na vida dos trabalhadores. (Dissertação 
de Mestrado EEUSP – RP, NASCIMENTO, 2003).

Outro estudo demonstrou que, em hospital universitário no interior do Paraná, 173 (87%) dos trabalhadores 
de Enfermagem faltaram no trabalho num período de um ano, destes 150 (75,6%) o motivo foi doença e os 
demais por outros motivos (acidentes de trabalho e motivos pessoais), representando 494 ausências com 1.491 
dias perdidos de trabalho no ano. (SILVA e MARZIALE, 2000). 

Em hospital de grande porte, pesquisa confirmou que o aumento do absenteísmo na Enfermagem foi devido 
a transtornos mentais, ou seja: estresse e depressão que causam ansiedade, alteração do humor, insônia, falta 
de apetite, desinteresse pelo trabalho, inabilidade de pensar claramente e, em alguns casos, pensamentos 
suicidas. As autoras da pesquisa destacaram ainda a questão de gênero, devido a predominância de mulheres 
na profissão, avaliando que “a dificuldade de conciliar as férias do trabalho com as escolares das crianças 
provoca sofrimento por antecipação e medo de não desempenhar o papel de mãe corretamente”. (Faculdade 
de Medicina de Rio Preto - FARIA, BARBOZA e DOMINGOS, 2005). 
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10 - As características do trabalho da enfermagem – convívio com dor, sofrimento e doença, turnos inin-
terruptos, sábados, domingos e feriados, aliados as más condições de trabalho, muita responsabilidade e 
pouca valorização tem levado a insatisfação no trabalho, adoecimento, assim como tem aumentado a 
evasão profissional. 

Trata-se de uma profissão importante e com forte impacto na qualidade dos serviços prestados em saúde 
o que tem levado países como EUA e Canadá e diversos países europeus a importarem esses profissionais 
de outros países.

Documentos produzidos por outras profissões também tem reconhecido a importância do trabalho qualificado 
da Enfermagem na redução da morbi-mortalidade, como é o caso da publicação da Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (AMIB), a qual defende que cuidados de maior complexidade devem ser realizados por 
Enfermeiras. Baseada em extensa revisão de literatura, afirma que existem evidências suficientes demon-
strando que o nível de assistência de Enfermagem tem relação direta com a morbi-mortalidade de pacientes 
internados na UTI – Unidade de Terapia Intensiva. Uma menor proporção de leitos de UTI por Enfermeira está 
associada com uma redução de 87,5% de eventos adversos, incluindo a infecção hospitalar. (AMIB, 2009).      

11 - Jornada de 30 horas semanais com gratificação para Dedicação Exclusiva é bom para os profissionais, para 
o gestor e para os usuários.

A Lei 8080/1990, Lei Orgânica do SUS, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, especificando 
no Título IV, dos Recursos Humanos, Item IV, a necessidade da “valorização da Dedicação Exclusiva nos serviços 
de saúde do SUS”.

Vale lembrar que um dos objetivos estratégicos da Organização Pan- Americana da Saúde – OPAS (2008) é 
“assegurar a existência de um pessoal de saúde disponível, competente, capaz de responder as necessidades e 
produtivo, visando a melhoria dos resultados em saúde”.  

12 - O Projeto de Lei 2.295/2000 acrescenta um parágrafo ao art. 2º da Lei Federal 7.498/86, que dispõe sobre 
o exercício profissional da Enfermagem, sendo que as diversas formas de regulamentação da jornada de 
trabalho poderão ser aplicadas na alteração do texto do Decreto 94. 406/87. 

Florianópolis, 12 de agosto de 2010.

               Enfª Maria Goretti David Lopes                                           Enfª Drª Denise Elvira Pires de Pires
                Presidente da ABEn Nacional                                                        Presidente do Coren/SC

              Enf. Manoel Carlos Neri da Silva                                             Enfª Msc. Helga Regina Bresciani
                      Presidente do Cofen                                                                  Presidente da ABEn-SC



PROJETO DE LEI 2.295/2000: ARGUMENTOS 
TÉCNICO-POLÍTICOS QUE JUSTIFICAM A JORNADA DE 30 

HORAS SEMANAIS PARA A ENFERMAGEM NO BRASIL

1 - A jornada de trabalho de 30 horas semanais não é privilégio. Também não se trata de uma reivindicação 
de cunho meramente corporativo, diz respeito a uma necessidade – a de prover um padrão desejável de 
condições para a prática da Enfermagem no país.

De acordo com o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a Enfermagem é uma das profissões estruturantes 
e operantes da atenção à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Em entrevista para o JornalABEn N. 3 - 2009, o 
Ministro afirma que “em sistema de saúde como o SUS, com todas as suas características e um forte compo-
nente de atenção primária, o trabalho da enfermagem é fundamental”. E, ainda, que “no Brasil, é fácil perce-
ber a contribuição da enfermagem para a construção do Sistema Único de Saúde. Trata-se de uma área que dá 
sustentabilidade à Estratégia de Saúde da Família, por meio de um compromisso técnico, social e ético. Conta 
com profissionais que trabalham incessantemente pela garantia do princípio da integralidade e das linhas de 
cuidados nas políticas e ações de promoção, prevenção e reabilitação”.

A Enfermagem constitui a maior força de trabalho na saúde, com 178.546 Enfermeiros (161.032 mulheres 
90,2%), 466.985 Técnicos em Enfermagem (407.754 mulheres 87,3%) e 598.273 Auxiliares de Enfermagem 
(525.666 mulheres 87,8%) (Cofen, 2009). Hoje já totaliza 1milhão e trezentos mil profissionais registrados no 
Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 

2 - 30 horas semanais é a jornada de trabalho mais adequada e segura para que os profissionais de Enferma-
gem possam promover um melhor resultado assistencial, com redução do desgaste físico e emocional. O que 
contribuirá para a redução absenteísmo decorrente de problemas de saúde. A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e as instâncias do controle social no Brasil, por meio dos Conselhos e Conferências de Saúde nas 
esferas nacional, estadual e municipal, têm deliberado e recomendado 30 horas como a jornada de trabalho 
adequada para profissionais de saúde e usuários dos serviços. 

Em 1993, a II Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde considerou que pela “natureza da ativi-
dade em saúde, a jornada máxima de trabalho para os trabalhadores de saúde seja de 30 horas semanais”. 
Também na 12ª Conferência Nacional de Saúde, na 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e na 3ª 
Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde foi deliberado 30 horas de jornada de 
trabalho para o setor de saúde.

3 - Em 16 de junho de 2010, o Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, emitiu nota oficial, posicionando-
se favorável ao PL 2295/2000 que estabelece a jornada de 30 horas/semanais para a Enfermagem.

4 - A ampliação do investimento em saúde é desejável para a organização e manutenção do setor, avanço na 
construção do Sistema Único de Saúde (SUS), criação de novos postos de trabalho, melhoria nas condições de trabalho, 
inclusive com a redução de jornada, e conseqüente aumento da oferta de serviços de qualidade à população.

Segundo o IBGE, a despesa de consumo final com bens e serviços de saúde no Brasil, em 2005, foi de R$ 171,6 
bilhões (8,0% do PIB). Desse total, as famílias gastaram R$ 103,2 bilhões e a administração pública gastou 
somente R$ 66,6 bilhões, o que é contraditório com a consolidação de um sistema de acesso universal e 
assistência integral. 

5 - No Brasil o gasto com saúde, assim como o gasto público em saúde, é muito inferior ao dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e de outros países em desenvolvimento 
(Brasil: 8,4% do PIB, sendo apenas 3,5% investimento público – IBGE, 2007. Países da OCDE: em média 9,0% do 
PIB, sendo 73% investimento governamental – OCDE, 2007).

6 - O financiamento da Saúde, conforme a Emenda Constitucional 29/2000, é composto por verbas do orça-
mento da União (no mínimo igual ao do ano anterior mais o crescimento do PIB), além de 12% da Receita dos 
Estados e de 15% da arrecadação dos Municípios. Portanto, se a economia continua crescendo, automatica-
mente crescem os recursos destinados à saúde, e um pequeno aumento dos custos com parcela da força de 
trabalho é plenamente suportável. 

A adoção da jornada de trabalho de 30 horas para Enfermagem tem baixo impacto financeiro no SUS, sendo 
uma alternativa viável que implicará em pouco investimento, perfeitamente aplicável na atual forma de finan-
ciamento da saúde, podendo contribuir inclusive no aumento de postos novos de trabalho no país. Mais 
emprego aquece o mercado interno e melhora o desempenho da economia.

O impacto no orçamento da União é, praticamente, nulo uma vez que o número de profissionais da saúde que 
estão na folha de pagamento do Governo Federal é muito pequeno. Os profissionais de saúde, funcionários do 
SUS, são pagos pelos Estados ou Municípios, com exceção dos funcionários de Hospitais Universitários, que são 
pagos pelo MEC e parcela significativa já adota 30 horas.

7 - A jornada de 30 horas é viável, tanto em hospitais quanto na atenção básica em saúde, e já foi conquistada 
em diversas instituições de saúde, obtida de diversas formas:

- Constituição Federal de 1988: inciso décimo quarto do artigo 7º prevê “jornada de seis horas para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva”. 

- Negociação de Greve: Todos os hospitais do SUS de Santa Catarina realizam 30 horas semanais, desde 1996 
por Acordo de Greve, sendo que, atualmente já está garantido pela Lei Estadual 323/2006. No Hospital Flori-
anópolis, em Florianópolis-SC, que era do Ministério da Previdência, por Acordo de Greve, adota, desde 1984, 
a jornada de trabalho de 30 horas semanais.

- Leis Estaduais: 
a) Lei nº 4.014, de 21 de setembro de 2007, do Governador do Distrito Federal, dispõe que a “jornada de 
trabalho do enfermeiro, a partir de 1º de novembro de 2007, é de 20 horas semanais;
b) Lei Complementar nº 333, de 29 de junho de 2006, institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
servidores efetivos da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte e dá outras providências, 
no Capítulo 6, da gestão do trabalho, art. 20, item II, prevê: “jornada de trabalho de 30 horas semanais”.

- Portaria: Portaria do Ministério da Saúde nº 1.281 de 19 de junho de 2006 que autoriza “a realização de 
jornada de trabalho de 6 horas diárias e carga horária de 30 horas semanais” para os funcionários de unidades 
hospitalares sob gestão do Ministério da Saúde.

- Decretos: 
a) Decreto nº 4.836 de 9 de setembro de 2003 que “altera a redação do art. 3º do Decreto nº 1.590 de 10 de 
agosto de 1995 dispõe sobre a jornada de trabalho de servidores da Administração Pública Federal direta, das 
autarquias e das fundações federais”, estabelecendo no Governo Lula a “jornada de trabalho de seis horas 
diárias e carga horária de trinta horas semanais” . 
b) Decreto nº 3.642, de 22 de setembro de 2004, do Governador do Estado do Paraná, institui a gratificação de 
atividade de saúde (GAS), conforme Lei Estadual nº 13.666/2002, art. 18, “será concedido aos servidores pelo 
exercício de atividades de saúde dado o caráter penoso, insalubre, perigoso e com risco de vida das atividades 
que desenvolvem”.    

De um total de 48 Hospitais Universitários, que empregam um grande contingente de trabalhadores de enfer-
magem, 45,8% já realizam jornada de trabalho de 30 horas semanais, apenas 22,9% fazem 40 horas. 

A organização do trabalho/escala vigente nos hospitais que adotam a jornada de 30 horas é a seguinte: turno 
matutino das 7:00 – 13:00, vespertino das 13:00 – 19:00 e no noturno das 19:00 – 7:00 horas (plantões de 12X60 
horas – uma noite sim/duas não).

8 - Situação na Atenção Básica/Estratégia da Saúde da Família - ESF

Segundo a Portaria n.º 648/2006, do Ministério da Saúde, que regulamenta a Atenção Básica, a equipe 
mínima da ESF é composta por 1 Médico, 1 Enfermeiro, 1 Técnico ou Auxiliar de Enfermagem e 12 Agentes 
Comunitários de Saúde, para atender 1.000 famílias ou 3.000 a 4.000 pessoas, numa jornada de trabalho de 
40 horas semanais. 

Atualmente, para o cumprimento da referida Portaria, os trabalhadores da ESF realizam o seu trabalho, em 
média, das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas. Porém, existem alternativas para implantar a jornada de 
30 horas, promovendo a reorganização do trabalho na Atenção Básica com custo zero ou com o mínimo de 
investimento e aumentando o atual período de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Na atualidade muitos municípios já têm contratos de 30 horas realizando adaptações:

No município A, as equipes da ESF têm contrato de 30 horas semanais com gratificação para os que optam 
por 40 horas. 

No município B, os integrantes da ESF fazem 7 horas diárias, totalizando 35 horas semanais, numa jornada que 
inicia as 8:00 e finaliza as 16:00 horas, com intervalo para almoço das 12:00 as 13:00 horas. Salientando que os 
profissionais da saúde percebem gratificações diferenciadas, sendo que os médicos recebem uma gratificação 
maior por terem aprovado, em Lei, a Jornada de 20 horas/semanais.

Em Curitiba - Paraná, os trabalhadores da ESF realizam jornada de 8 horas diárias, mas recebem incentivos 
diferenciados sobre o salário base: 100% para médicos, 80% para odontólogos e 60% para Enfermagem.  

9 - A redução da jornada de trabalho da Enfermagem contribui para melhorar a atual situação de adoeci-
mento no trabalho, diminuindo o absenteísmo por doença.     
Dados do Brasil, em especial dos Hospitais Universitários, mas que se aplicam à rede hospitalar em geral, 
mostram que de 10 a 15 % da força de trabalho de Enfermagem mantém-se afastada do trabalho para trata-
mento de saúde, sendo os problemas mais freqüentes: 
-  Acidentes de trabalho causados por material pérfuro-cortante;
-  Lesão do Esforço Repetitivo - LER/DORT e lesões do sistema músculo-esquelético;
-  Estresse e problemas emocionais – transtornos mentais. 

Estudo realizado em unidade básica de saúde de Ribeirão Preto (SP) apontou que, no período de 1998 a 2002, 
o absenteísmo/doença atingiu o percentual de 46,9% dos trabalhadores da Enfermagem - Enfermeiros, 
Técnicos e Auxiliares, refletindo na qualidade e produtividade laboral e na vida dos trabalhadores. (Dissertação 
de Mestrado EEUSP – RP, NASCIMENTO, 2003).

Outro estudo demonstrou que, em hospital universitário no interior do Paraná, 173 (87%) dos trabalhadores 
de Enfermagem faltaram no trabalho num período de um ano, destes 150 (75,6%) o motivo foi doença e os 
demais por outros motivos (acidentes de trabalho e motivos pessoais), representando 494 ausências com 1.491 
dias perdidos de trabalho no ano. (SILVA e MARZIALE, 2000). 

Em hospital de grande porte, pesquisa confirmou que o aumento do absenteísmo na Enfermagem foi devido 
a transtornos mentais, ou seja: estresse e depressão que causam ansiedade, alteração do humor, insônia, falta 
de apetite, desinteresse pelo trabalho, inabilidade de pensar claramente e, em alguns casos, pensamentos 
suicidas. As autoras da pesquisa destacaram ainda a questão de gênero, devido a predominância de mulheres 
na profissão, avaliando que “a dificuldade de conciliar as férias do trabalho com as escolares das crianças 
provoca sofrimento por antecipação e medo de não desempenhar o papel de mãe corretamente”. (Faculdade 
de Medicina de Rio Preto - FARIA, BARBOZA e DOMINGOS, 2005). 
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10 - As características do trabalho da enfermagem – convívio com dor, sofrimento e doença, turnos inin-
terruptos, sábados, domingos e feriados, aliados as más condições de trabalho, muita responsabilidade e 
pouca valorização tem levado a insatisfação no trabalho, adoecimento, assim como tem aumentado a 
evasão profissional. 

Trata-se de uma profissão importante e com forte impacto na qualidade dos serviços prestados em saúde 
o que tem levado países como EUA e Canadá e diversos países europeus a importarem esses profissionais 
de outros países.

Documentos produzidos por outras profissões também tem reconhecido a importância do trabalho qualificado 
da Enfermagem na redução da morbi-mortalidade, como é o caso da publicação da Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (AMIB), a qual defende que cuidados de maior complexidade devem ser realizados por 
Enfermeiras. Baseada em extensa revisão de literatura, afirma que existem evidências suficientes demon-
strando que o nível de assistência de Enfermagem tem relação direta com a morbi-mortalidade de pacientes 
internados na UTI – Unidade de Terapia Intensiva. Uma menor proporção de leitos de UTI por Enfermeira está 
associada com uma redução de 87,5% de eventos adversos, incluindo a infecção hospitalar. (AMIB, 2009).      

11 - Jornada de 30 horas semanais com gratificação para Dedicação Exclusiva é bom para os profissionais, para 
o gestor e para os usuários.

A Lei 8080/1990, Lei Orgânica do SUS, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, especificando 
no Título IV, dos Recursos Humanos, Item IV, a necessidade da “valorização da Dedicação Exclusiva nos serviços 
de saúde do SUS”.

Vale lembrar que um dos objetivos estratégicos da Organização Pan- Americana da Saúde – OPAS (2008) é 
“assegurar a existência de um pessoal de saúde disponível, competente, capaz de responder as necessidades e 
produtivo, visando a melhoria dos resultados em saúde”.  

12 - O Projeto de Lei 2.295/2000 acrescenta um parágrafo ao art. 2º da Lei Federal 7.498/86, que dispõe sobre 
o exercício profissional da Enfermagem, sendo que as diversas formas de regulamentação da jornada de 
trabalho poderão ser aplicadas na alteração do texto do Decreto 94. 406/87. 

Florianópolis, 12 de agosto de 2010.

               Enfª Maria Goretti David Lopes                                           Enfª Drª Denise Elvira Pires de Pires
                Presidente da ABEn Nacional                                                        Presidente do Coren/SC

              Enf. Manoel Carlos Neri da Silva                                             Enfª Msc. Helga Regina Bresciani
                      Presidente do Cofen                                                                  Presidente da ABEn-SC
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ENFERMAGEM VALE A VIDA. 

 
JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS PARA OS  

TRABALHADORES DA ENFERMAGEM BRASILEIRA 
 
A Enfermagem congrega Enfermeiras(os), Técnicas(os) e Auxiliares de Enfermagem. 
É a única profissão que permanece na assistência durante as 24 horas, nos 365 dias 
do ano, sendo essencial na organização e funcionamento de todos os serviços de 
saúde, públicos e privados. 
 
A Jornada de 30 horas é uma luta pela valorização e dignidade dos trabalhadores da 
Enfermagem, maior força de trabalho na saúde, mais de um milhão e trezentos mil 
trabalhadores, responsáveis por grande parte das ações de prevenção de doenças e 
promoção da saúde no Brasil. 
 
Ressalte-se que a Enfermagem é formada majoritariamente por mulheres que, além 
das atividades profissionais, cumprem dupla ou tripla jornada diária de trabalho, pois 
assumem, também, as responsabilidades no âmbito doméstico e familiar. 
 
Atualmente, o desafio é a construção de um sistema de saúde universal, equânime, 
integral e resolutivo. Para tanto, torna-se imprescindível melhorar as condições de 
trabalho e promover a qualidade de vida dos trabalhadores para se alcançar a 
melhoria nas ações e serviços de saúde. 
 
Outro desafio brasileiro é a criação de novos postos de trabalho, inclusive para 
enfrentar a crise econômica e financeira que já provoca ameaças no âmbito mundial. 
Para a maioria dos países, uma das estratégias de enfrentamento dessa crise é a 
redução da jornada de trabalho. 
 
As organizações representativas da Enfermagem brasileira reivindicam a imediata 
regulamentação da jornada dos trabalhadores da Enfermagem. 
 
A Jornada de 30 horas é um direito dos trabalhadores da Enfermagem, pois estão 
expostos aos riscos ocupacionais inerentes à sua atividade profissional. Garantir 
condições adequadas de trabalho e um atendimento resolutivo aos usuários é um 
dever dos gestores do sistema de saúde. 
 
Para que os trabalhadores da Enfermagem possam acolher e cuidar bem das 
pessoas, precisam estar qualificados profissionalmente e preparados emocionalmente 
e fisicamente. 
 
Assim, a Jornada de 30 horas é uma necessidade. 
 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) da Organização das Nações Unidas 
(ONU) recomenda a Jornada de 30 horas, argumentando que é o melhor para 
pacientes e trabalhadores da saúde do mundo inteiro. 
 
A II Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde de 1993 propôs que, 
"considerando a natureza da atividade em saúde, a jornada máxima de trabalho para 
os trabalhadores de saúde seja de 30 horas semanais". 
 
Todas as últimas conferências nacionais, estaduais e municipais de saúde têm 
aprovado a Jornada de 30 horas semanais para os trabalhadores da área. 
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Não dá mais para esperar, a Enfermagem precisa conquistar este direito: 30 horas 
semanais de trabalho. 
 
 
Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn 
Conselho Federal de Enfermagem – COFEN 
 
 
Disponível em: < http://www.abennacional.org.br/index.php?path=95> 
 

62  



11-01-24 - Instituições firmam parceria para traçar perfil da enfermagem 
brasileira 
 

As principais organizações representativas da enfermagem brasileira, COFEN, 
ABEn, FNE se unem ao Ministério da Saúde e a FIOCRUZ para uma pesquisa inédita 
no País, visando colher todas as informações para conhecer e analisar o perfil das 
categorias de enfermagem (auxiliar, técnico e enfermeiros), considerando as 
condições de trabalho, emprego e formação, desde seus aspectos econômicos, 
sociais, até os aspectos éticos e políticos que envolvem as práticas deste conjunto de 
profissionais. 

O desenvolvimento da pesquisa contará com o apoio da Secretaria de Gestão 
do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, da Rede de 
Observatório em Recursos Humanos em Saúde (ROREHS) e da Organização Pan 
Americana de Saúde (OPAS), além do Fórum Nacional dos Auxiliares e Técnicos de 
Enfermagem. 

A pesquisa 'Perfil da Enfermagem no Brasil' buscará caracterizar através de um 
levantamento amostral o contingente de enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem em atividade no País, enfocando aspectos sociodemográficos, formação 
profissional e acesso à informação técnico-científico, o mundo do trabalho e aspectos 
político-ideológico. 

Para alcançar esse objetivo a pesquisa se baseará nos dados de todas as 
unidades da federação, e posteriormente, de cada região brasileira, para somente 
então traçar o Perfil da Enfermagem do Brasil. O conjunto das três categorias 
profissionais, denominada de Equipe de Enfermagem, segundo dados disponíveis no 
Conselho Federal de Enfermagem é constituído aproximadamente por mais de um 
milhão e seiscentos mil inscritos. 

No entanto, para a definição da população dos enfermeiros, técnicos e 
auxiliares será tomado como referência o ano de 2009 que, segundo registros do 
COFEN e CORENs, essas três categorias somam um milhão, duzentos e quarenta e 
três mil e oitocentos e quatro profissionais (1.243,804). 

Os dados cadastrais do COFEN serão selecionados exclusivamente pela 
mesma instituição a partir de parâmetros definidos pela coordenação da pesquisa. A 
amostra será basicamente constituída pelas seguintes variáveis: sexo, idade, 
localização geográfica, proporção de profissionais segundo unidades da federação. O 
tamanho de cada amostra regional será distribuído proporcionalmente aos números de 
profissionais em cada unidade da federação.  

Os dados serão coletados por um questionário específico enviado pelo COFEN 
aos sujeitos selecionados na amostra considerando as três categorias de 
enfermagem: enfermeiro, técnicos e auxiliares. O questionário poderá também ser 
respondido através dos sites das instituições (COFEN e ABEn) nos níveis nacional e 
regional. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados por meio de relatórios, e 
posteriormente serão encaminhados para as instituições parceiras e demandantes 
dessa pesquisa. 

O presidente do Cofen, Manoel Carlos Neri da Silva, explicou que, além da 
importância de referência nacional e internacional, espera-se que o produto deste 
estudo, que qualifica a oferta e demanda dos trabalhadores da enfermagem brasileira, 
possa contribuir para a formulação de políticas públicas tanto no setor saúde quanto 
no educacional, no que se refere aos aspectos de gestão, da regulação e da educação 
da enfermagem tendo em vista a sua inserção no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Toda a pesquisa será custeada com recursos próprios do Conselho Federal de 
Enfermagem na ordem de quatro milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e noventa 
e dois reais, aprovada na 385ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN, por 
unanimidade dos seus membros. 
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Escritório Regional do Distrito Federal 
 
 
A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM 
 
 
Encontra-se em debate no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 2.295, de 2000, 
limitando a duração da jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos, Auxiliares de 
Enfermagem e Parteiras, a 30 trinta horas semanais. Esta nota examina possíveis 
impactos que tal medida provocaria sobre o nível de emprego e de massa de 
rendimentos dos assalariados ocupados em tais funções.  
 
O estudo trata do número de trabalhadores beneficiados pela medida, a potencial 
geração de novos empregos e o incremento que se pode esperar na massa de 
rendimentos pagos. 
 
Foram utilizadas as informações da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, de 
2008, que contém dados sobre os vínculos de emprego assalariado registrados. 
Portanto, não se considerou a ocupação nas condições de assalariado sem carteira, 
de autônomos e de membro de cooperativas de trabalho. O estudo focalizou os 
empregos nas famílias ocupacionais da CBO 2235 e 3222 que correspondem ao 
conjunto dos profissionais de enfermagem. Além disso, como há ocupação de pessoal 
de enfermagem em diversos setores de atividade econômica, concentrou-se o estudo 
naqueles aonde aparece com maior freqüência, ou seja, nas atividades a) de 
administração pública, defesa e seguridade social, b) de atenção à saúde humana, e 
c) de atenção à saúde humana integradas com assistência social, prestadas em 
residências coletivas e particulares e na (divisões CNAE 84, 86 e 87). A tabela 1 
mostra o total de vínculos de emprego nas ocupações selecionadas, em 31 de 
dezembro de 2008, último dado disponível nesta base de dados. 
 
TABELA 1 – VÍNCULOS DE EMPREGO NAS OCUPAÇÕES DE ENFERMAGEM, SEGUNDO 
DIVISÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS – EM 31/12/08 (1) 

DIVISÃO CNAE 2.0 

FAMÍLIAS OCUPACIONAIS 

ENFERMEIR
OS (2) 

TÉC E 
AUXILIARES 

DE 
ENFERMAG

EM (3) 

TOTAL DISTR % 

TOTAL 136.852 618.227 755.079 100,0% 

DIVISAO 86 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA 60.939 309.949 370.888 49,12% 
DIVISAO 84 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE 
SOCIAL 57.855 229.555 287.410 38,06% 

DIVISAO 94 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS 5.932 26.066 31.998 4,24% 

DIVISAO 85 – EDUCAÇÃO 4.350 14.452 18.802 2,49% 
DIVISAO 87 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA 
INTEGRADAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS 
COLETIVAS E PARTICULARES 1.847 10.740 12.587 1,67% 

OUTRAS DIVISÕES 5.929 27.465 33.394 4,42% 

Fonte: RAIS/2008 
Elaboração: DIEESE 
Nota:  
(1) não consta as pessoas com remuneração ignorada em dezembro. 
(2) CBO FAMÍLIA 2235; 
(3) CBO FAMÍLIA 3222; 
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Pode-se estimar que a limitação da jornada de trabalho da enfermagem beneficiará 
aproximadamente 546 mil trabalhadores que atualmente tem jornada de trabalho 
contratada com duração superior ao limite proposto de 30 horas. Este contingente 
corresponde a 81% do total dos profissionais de enfermagem ocupados nos dois 
setores de atividade em análise. 
 
TABELA 2 – VÍNCULOS DE EMPREGO NAS OCUPAÇÕES DE ENFERMAGEM, SEGUNDO 
A FAIXA DE HORAS DE TRABALHO SEMANAL CONTRATADAS – EM 31/12/08 (1) 

Faixa de 
horas 

contratadas 

Enfermeiros (2) Técnicos e auxiliares de enfermagem (3) Total das ocupações (4) 

Empregos 
Part. no 

total 

Média de 
horas 

contratadas 
Empregos 

Part. no 
total 

Média de 
horas 

contratadas 
Empregos 

Part. no 
total 

Média de 
horas 

contratadas 

ATE 12 HS 1.078 0,89% 9 3.065 0,56% 9 4.143 0,62% 9 

13 A 15 HS 44 0,04% 14 103 0,02% 14 147 0,02% 14 

16 A 20 HS 3.190 2,64% 20 2.043 0,37% 20 5.233 0,78% 20 

21 A 30 HS 24.829 20,58% 29 90.493 16,45% 30 115.322 17,19% 30 

31 A 40 HS 64.883 53,79% 38 305.037 55,43% 38 369.920 55,14% 38 

41 A 44 HS 26.617 22,06% 44 149.503 27,17% 44 176.120 26,25% 44 

Total 120.641 100,00% 37 550.244 100,00% 38 670.885 100,00% 38 

Fonte: RAIS 2009 
        Nota:  (1) soma das divisões CNAE 84 - Administração pública, defesa e seguridade social, 86 - atividades de atenção à saúde humana e 

87 - atividades de atenção à saúde humana integradas com assistência social, prestadas em residências coletivas e particulares;  

 (2) CBO FAMÍLIA 2235;        

 (3) CBO FAMÍLIA 3222;        

 (4) SOMA DO (2) E (3).        

Obs.: não foi considerado os ignorados no cálculo das horas média contratadas. 
   Elaboração: DIEESE 

         
O impacto na geração de empregos, considerando que todos os empregos com 
jornada superior a 30 horas semanais passassem a ter este limite de horas semanais, 
seria de 176.165 novos postos de trabalho. Isto representa um aumento de 1,89% no 
total de empregos dos setores de atividades selecionados e de 26,26% no número de 
ocupações para profissionais de enfermagem.  
 
TABELA 3 – ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS COM LIMITAÇÃO DA JORNADA 
DE TRABALHO DA ENFERMAGEM EM 30 HORAS SEMANAIS 

OCUPAÇÃO RAIS 2008 
PROJEÇÃO C/ 

30HS  
INCREMENTO 

ABSOLUTO  
% DE 

AUMENTO  

TOTAL 9.328.386 9.504.551 176.165 1,89% 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM  670.885 847.050 176.165 26,26% 

ENFERMEIROS  120.641 150.137 29.496 24,45% 

TÉC E AUX DE ENFERMAGEM  550.244 696.913 146.669 26,66% 

Fonte: RAIS, 2008. Cálculos: DIEESE. 

 
Com base nos dados acima, estima-se que a redução da jornada de trabalho e a 
conseqüente contratação de trabalhadores para suprir as vagas abertas poderá 
representar um incremento de 1,26% na massa de rendimentos pagos aos 
empregados no setor como um todo. O total de salários pagos aos profissionais de 
enfermagem terá elevação de aproximadamente 23,76%, o que é inferior ao aumento 
do contingente de pessoal.  
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TABELA 4 – ESTIMATIVA DE INCREMENTO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO SETOR 
DA SAÚDE COM LIMITAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DA ENFERMAGEM EM 30 
HORAS SEMANAIS – VALORES MENSAIS – R$ 

OCUPAÇÃO 2008 
PROJEÇÃO C/ 

30HS  
INCREMENTO  

% 
AUMENTO  

TOTAL 18.512.962.706 18.745.841.069 232.878.363 1,26% 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM  980.096.850 1.212.975.213 232.878.363 23,76% 

ENFERMEIROS  333.562.790 403.434.498 69.871.708 20,95% 

TÉC E AUX DE ENFERMAGEM  646.534.060 809.540.715 163.006.655 25,21% 

Fonte: RAIS, 2008. Cálculos: DIEESE. 

 
Conclui-se, com base nestes números, que a necessidade de contratação de pessoal 
suplementar nos setores mais diretamente afetados pela medida será pequena, não 
ultrapassando os 2% e com impactos financeiros totais ainda menores. Ao observar 
apenas a variação no emprego de profissionais de enfermagem, provavelmente mais 
significativa, há que se pesar outros elementos não contemplados neste estudo, tais 
como a existência de uma oferta de pessoal com tais qualificações, a possibilidade de 
reorganização dos serviços para reduzir este impacto, a melhoria dos serviços em 
decorrência de menor carga de trabalho e a redução dos custos humanos e materiais 
associados a acidentes e doenças ocupacionais.  
 
 
 

 
Clóvis R. Scherer 
Economista 
Supervisor Técnico 

 
 
 
Brasília, 16 de abril de 2010. 
 
 



 



C149 Nursing Personnel Convention, 1977  
Convention concerning Employment and Conditions of Work and Life of Nursing Personnel (Note: Date of coming into force: 
11:07:1979.)  
Description:(Convention)  
Convention:C149  
Place: Geneva  
Session of the Conference:63  
Date of adoption:21:06:1977  
Subject classification: Nursing Personnel  
Subject: Specific Categories of Workers  
Document No. (ilolex): 011977149 
Status: Up-to-date instrument  
 
The General Conference of the International Labour Organisation, Having been 
convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and 
having met in its Sixty-third Session on 1 June 1977, and  
 
Recognising the vital role played by nursing personnel, together with other workers in 
the field of health, in the protection and improvement of the health and welfare of the 
population, and  
 
Recognising that the public sector as an employer of nursing personnel should play an 
active role in the improvement of conditions of employment and work of nursing 
personnel, and  
 
Noting that the present situation of nursing personnel in many countries, in which there 
is a shortage of qualified persons and existing staff are not always utilised to best 
effect, is an obstacle to the development of effective health services, and 
 
Recalling that nursing personnel are covered by many international labour Conventions 
and Recommendations laying down general standards concerning employment and 
conditions of work, such as instruments on discrimination, on freedom of association 
and the right to bargain collectively, on voluntary conciliation and arbitration, on hours 
of work, holidays with pay and paid educational leave, on social security and welfare 
facilities, and on maternity protection and the protection of workers' health, and 
 
Considering that the special conditions in which nursing is carried out make it desirable 
to supplement the above-mentioned general standards by standards specific to nursing 
personnel, designed to enable them to enjoy a status corresponding to their role in the 
field of health and acceptable to them, and 
 
Noting that the following standards have been framed in co-operation with the World 
Health Organisation and that there will be continuing co-operation with that 
Organisation in promoting and securing the application of these standards, and 
 
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to employment and 
conditions of work and life of nursing personnel, which is the sixth item on the agenda 
of the session, and 
 
Having determined that these proposals shall take the form of an international 
Convention, 
 
adopts this twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred and 
seventy-seven the following Convention, which may be cited as the Nursing Personnel 
Convention, 1977. 
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Article 1 
 
1. For the purpose of this Convention, the term nursing personnel includes all 
categories of persons providing nursing care and nursing services. 
 
2. This Convention applies to all nursing personnel, wherever they work. 
 
3. The competent authority may, after consultation with the employers' and workers' 
organisations concerned, where such organisations exist, establish special rules 
concerning nursing personnel who give nursing care and services on a voluntary basis; 
these rules shall not derogate from the provisions of Article 2, paragraph 2 (a), Article 
3, Article 4 and Article 7 of this Convention. 
 
Article 2 
 
1. Each Member which ratifies this Convention shall adopt and apply, in a manner 
appropriate to national conditions, a policy concerning nursing services and nursing 
personnel designed, within the framework of a general health programme, where such 
a programme exists, and within the resources available for health care as a whole, to 
provide the quantity and quality of nursing care necessary for attaining the highest 
possible level of health for the population. 
 
2. In particular, it shall take the necessary measures to provide nursing personnel with- 
 
(a) education and training appropriate to the exercise of their functions; and 
 
(b) employment and working conditions, including career prospects and remuneration, 
which are likely to attract persons to the profession and retain them in it. 
 
3. The policy mentioned in paragraph 1 of this Article shall be formulated in 
consultation with the employers' and workers' organisations concerned, where such 
organisations exist. 
 
4. This policy shall be co-ordinated with policies relating to other aspects of health care 
and to other workers in the field of health, in consultation with the employers' and 
workers' organisations concerned. 
 
Article 3 
 
1. The basic requirements regarding nursing education and training and the 
supervision of such education and training shall be laid down by national laws or 
regulations or by the competent authority or competent professional bodies, 
empowered by such laws or regulations to do so. 
 
2. Nursing education and training shall be co-ordinated with the education and training 
of other workers in the field of health. 
 
Article 4 
 
National laws or regulations shall specify the requirements for the practice of nursing 
and limit that practice to persons who meet these requirements. 
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Article 5 
 
1. Measures shall be taken to promote the participation of nursing personnel in the 
planning of nursing services and consultation with such personnel on decisions 
concerning them, in a manner appropriate to national conditions. 
 
2. The determination of conditions of employment and work shall preferably be made 
by negotiation between employers' and workers' organisations concerned. 
 
3. The settlement of disputes arising in connection with the determination of terms and 
conditions of employment shall be sought through negotiations between the parties or, 
in such a manner as to ensure the confidence of the parties involved, through 
independent and impartial machinery such as mediation, conciliation and voluntary 
arbitration. 
 
Article 6 
 
Nursing personnel shall enjoy conditions at least equivalent to those of other workers in 
the country concerned in the following fields: 
 
(a) hours of work, including regulation and compensation of overtime, inconvenient 
hours and shift work; 
 
(b) weekly rest; 
 
(c) paid annual holidays; 
 
(d) educational leave; 
 
(e) maternity leave; 
 
(f) sick leave; 
 
(g) social security. 
 
Article 7 
 
Each Member shall, if necessary, endeavour to improve existing laws and regulations 
on occupational health and safety by adapting them to the special nature of nursing 
work and of the environment in which it is carried out. 
 
Article 8 
 
The provisions of this Convention, in so far as they are not otherwise made effective by 
means of collective agreements, works rules, arbitration awards, court decisions, or in 
such other manner consistent with national practice as may be appropriate under 
national conditions, shall be given effect by national laws or regulations. 
FINAL 
 
Article 9 
 
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-
General of the International Labour Office for registration. 
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Article 10 
 
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International 
Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-
General. 
 
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two 
Members have been registered with the Director-General. 
 
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months 
after the date on which its ratification has been registered. 
 
Article 11 
 
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of 
ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act 
communicated to the Director-General of the International Labour Office for 
registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on 
which it is registered. 
 
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year 
following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding 
paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound 
for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the 
expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article. 
 
Article 12 
 
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of 
the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and 
denunciations communicated to him by the Members of the Organisation. 
 
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second 
ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the 
Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into 
force. 
 
Article 13 
 
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the 
Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 
of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of 
denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding 
Articles. 
 
Article 14 
 
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International 
Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this 
Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the 
Conference the question of its revision in whole or in part. 
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Article 15 
 
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or 
in part, then, unless the new Convention otherwise provides: 
 
a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve 
the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 
11 above, if and when the new revising Convention shall have come into force; 
 
b) as from the date when the new revising Convention comes into force this 
Convention shall cease to be open to ratification by the Members. 
 
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for 
those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention. 
 
Article 16 
 
The English and French versions of the text of this Convention are equally 
authoritative. 
 
 
Disponível em:  
<http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=150&chapter=1&query=%23
subject%3D21&highlight=&querytype=bool&context=0> 
 
A França ratificou esta convenção, mas Brasil, Argentina, Austrália e Estados Unidos 
não a ratificaram. 
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R157 Nursing Personnel Recommendation, 1977 
Recommendation concerning Employment and Conditions of Work and Life of Nursing Personnel  
Description:(Recommendation)  
Recommendation:R157  
Place: Geneva  
Session of the Conference:63  
Date of adoption:21:06:1977  
Subject classification: Nursing Personnel  
Status:01  
Subject: Specific Categories of Workers  
Document No. (ilolex): 021977157 
Status: Up-to-date instrument  
 
The General Conference of the International Labour Organisation, 
 
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Sixty-third Session on 1 June 1977, and 
 
Recognising the vital role played by nursing personnel, together with other workers in 
the field of health, in the protection and improvement of the health and welfare of the 
population, and 
 
Emphasising the need to expand health services through co-operation between 
governments and employers' and workers' organisations concerned in order to ensure 
the provision of nursing services appropriate to the needs of the community, and 
 
Recognising that the public sector as an employer of nursing personnel should play a 
particularly active role in the improvement of conditions of employment and work of 
nursing personnel, and 
 
Noting that the present situation of nursing personnel in many countries, in which there 
is a shortage of qualified persons and existing staff are not always utilised to best 
effect, is an obstacle to the development of effective health services, and 
 
Recalling that nursing personnel are covered by many international labour Conventions 
and Recommendations laying down general standards concerning employment and 
conditions of work, such as instruments on discrimination, on freedom of association 
and the right to bargain collectively, on voluntary conciliation and arbitration, on hours 
of work, holidays with pay and paid educational leave, on social security and welfare 
facilities, and on maternity protection and the protection of workers' health, and 
 
Considering that the special conditions in which nursing is carried out make it desirable 
to supplement the above-mentioned general standards by standards specific to nursing 
personnel, designed to enable them to enjoy a status corresponding to their role in the 
field of health and acceptable to them, and  
 
Noting that the following standards have been framed in co-operation with the World 
Health Organisation and that there will be continuing co-operation with that 
Organisation in promoting and securing the application of these standards, and 
 
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to employment and 
conditions of work and life of nursing personnel, which is the sixth item on the agenda 
of the session, and 
 
Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation, 
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adopts this twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred and 
seventy-seven, the following Recommendation, which may be cited as the Nursing 
Personnel Recommendation, 1977: 
 
I. Scope 
 
1. For the purpose of this Recommendation, the term nursing personnel includes all 
categories of persons providing nursing care and nursing services. 
 
2. This Recommendation applies to all nursing personnel, wherever they work. 
 
3. The competent authority may, after consultation with the employers' and workers' 
organisations concerned, where such organisations exist, establish special rules 
concerning nursing personnel who give services on a voluntary basis; these rules 
should not derogate from the provisions of Parts II, III, IV and IX of this 
Recommendation. 
 
II. Policy concerning Nursing Services and Nursing Personnel 
 
4. 
 
(1) Each Member should adopt and apply, in a manner appropriate to national 
conditions, a policy concerning nursing services and nursing personnel designed, 
within the framework of a general health programme and within the resources available 
for health care as a whole, to provide the quantity and quality of nursing care 
necessary for attaining the highest possible level of health for the population. 
 
(2) The said policy should-- 
 
(a) be co-ordinated with policies relating to other aspects of health care and to other 
workers in the field of health, in consultation with representatives of the latter; 
 
(b) include the adoption of laws or regulations concerning education and training for 
and the practice of the nursing profession and the adaptation of such laws or 
regulations to developments in the qualifications and responsibilities required of 
nursing personnel to meet all calls for nursing services; 
 
(c) include measures-- 
 
(i) to facilitate the effective utilisation of nursing personnel in the country as a whole; 
and 
 
(ii) to promote the fullest use of the qualifications of nursing personnel in the various 
establishments, areas and sectors employing them; and 
 
(d) be formulated in consultation with the employers' and workers' organisations 
concerned. 
 
5. 
 
(1) Measures should be taken, in consultation with the employers' and workers' 
organisations concerned, to establish a rational nursing personnel structure by 
classifying nursing personnel in a limited number of categories determined by 
reference to education and training, level of functions and authorisation to practise. 
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(2) Such a structure may include the following categories, in accordance with national 
practice: 
 
(a) professional nurses, having the education and training recognised as necessary for 
assuming highly complex and responsible functions, and authorised to perform them; 
(b) auxiliary nurses, having at least the education and training recognised as necessary 
for assuming less complex functions, under the supervision of a professional nurse as 
appropriate, and authorised to perform them; 
 
(c) nursing aides, having prior education and/or on-the-job training enabling them to 
perform specified tasks under the supervision of a professional or auxiliary nurse. 
 
6. 
 
(1) The functions of nursing personnel should be classified according to the level of 
judgement required, the authority to take decisions, the complexity of the relationship 
with other functions, the level of technical skill required, and the level of responsibility 
for the nursing services provided. 
 
(2) The resulting classification should be used to ensure greater uniformity of 
employment structure in the various establishments, areas and sectors employing 
nursing personnel. 
 
(3) Nursing personnel of a given category should not be used as substitutes for nursing 
personnel of a higher category except in case of special emergency, on a provisional 
basis, and on condition that they have adequate training or experience and are given 
appropriate compensation. 
 
III. Education and Training 
 
7. 
(1) Measures should be taken to provide the necessary information and guidance on 
the nursing profession to persons wishing to take up nursing as a career. 
 
(2) Where appropriate, basic nursing education should be conducted in educational 
institutions within the framework of the general education system of the country at a 
level similar to that of comparable professional groups. 
 
(3) Laws or regulations should prescribe the basic requirements regarding nursing 
education and training and provide for the supervision of such education and training, 
or should empower the competent authority or competent professional bodies to do so. 
 
(4) Nursing education and training should be organised by reference to recognised 
community needs, taking account of resources available in the country, and should be 
co-ordinated with the education and training of other workers in the field of health. 
 
8. 
 
(1) Nursing education and training should include both theory and practice in 
conformity with a programme officially recognised by the competent authorities. 
 
(2) Practical training should be given in approved preventive, curative and rehabilitation 
services, under the supervision of qualified nurses. 
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9. 
 
(1) The duration of basic nursing education and training should be related to the 
minimum educational requirements for entry to training and to the purposes of 
training. 
 
(2) There should be two levels of approved basic education and training: 
 
(a) an advanced level, designed to train professional nurses having sufficiently wide 
and thorough skills to enable them to provide the most complex nursing care and to 
organise and evaluate nursing care, in hospitals and other health-related community 
services; as far as possible, students accepted for education and training at this level 
should have the background of general education required for entry to university; 
 
(b) a less advanced level, designed to train auxiliary nurses able to provide general 
nursing care which is less complex hut which requires technical skills and aptitude for 
personal relations; students accepted for education and training at this level should 
have attained as advanced a level as possible of secondary education. 
 
10. There should be programmes of higher nursing education to prepare nursing 
personnel for the highest responsibilities in direct and supportive nursing care, in the 
administration of nursing services, in nursing education and in research and 
development in the field of nursing. 
 
11. Nursing aides should be given theoretical and practical training appropriate to their 
functions. 
12. 
(1) Continuing education and training both at the workplace and outside should be an 
integral part of the programme referred to in Paragraph 8, subparagraph 1, of this 
Recommendation and be available to all so as to ensure the updating and upgrading of 
knowledge and skills and to enable nursing personnel to acquire and apply new ideas 
and techniques in the field of nursing and related sciences. 
 
(2) Continuing nursing education and training should include provision for programmes 
which would promote and facilitate the advancement of nursing aides and auxiliary 
nurses. 
 
(3) Such education and training should also include provision for programmes which 
would facilitate re-entry into nursing after a period of interruption. 
 
IV. Practice of the Nursing Profession 
 
13. The laws or regulations concerning the practice of the nursing profession should-- 
 
(a) specify the requirements for the practice of the nursing profession as professional 
nurse or as auxiliary nurse and, where the possession of certificates attesting the 
attainment of the required level of education and training does not automatically imply 
the right to practise the profession, empower a body including representatives of 
nursing personnel to grant licenses; 
 
(b) limit the practice of the profession to duly authorised persons; 
 
(c) be reviewed and updated, as necessary, in accordance with current advances and 
practices in the profession. 
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14. The standards concerning nursing practice should be co-ordinated with those 
concerning the practice of other health professions. 
 
15. 
 
(1) Nursing personnel should not be assigned to work which goes beyond their 
qualifications and competence. 
 
(2) Where individuals are not qualified for work on which they are already employed, 
they should be trained as quickly as possible to obtain the necessary qualifications, 
and their preparation for these qualifications should be facilitated. 
 
16. Consideration should be given to the measures which may be called for by the 
problem of civil liability of nursing personnel arising from the exercise of their functions. 
 
17. Any disciplinary rules applicable to nursing personnel should be determined with 
the participation of representatives of nursing personnel and should guarantee such 
personnel a fair judgement and adequate appeal procedures, including the right to be 
represented by persons of their choice at all levels of the proceedings, in a manner 
appropriate to national conditions. 
 
18. Nursing personnel should be able to claim exemption from performing specific 
duties, without being penalised, where performance would conflict with their religious, 
moral or ethical convictions and where they inform their superviser in good time of their 
objection so as to allow the necessary alternative arrangements to be made to ensure 
that essential nursing care of patients is not affected. 
 
V. Participation 
 
19. 
 
(1) Measures should be taken to promote the participation of nursing personnel in the 
planning and in decisions concerning national health policy in general and concerning 
their profession in particular at all levels, in a manner appropriate to national conditions. 
 
(2) In particular-- 
 
(a) qualified representatives of nursing personnel, or of organisations representing 
them, should be associated with the elaboration and application of policies and general 
principles regarding the nursing profession, including those regarding education and 
training and the practice of the profession; 
 
(b) conditions of employment and work should be determined by negotiation between 
the employers' and workers' organisations concerned; 
 
(c) the settlement of disputes arising in connection with the determination of terms and 
conditions of employment should be sought through negotiation between the parties or 
through independent and impartial machinery, such as mediation, conciliation and 
voluntary arbitration, with a view to making it unnecessary for the organisations 
representing nursing personnel to have recourse to such other steps as are normally 
open to organisations of other workers in defence of their legitimate interests; 
 
(d) in the employing establishment, nursing personnel or their representatives in the 
meaning of Article 3 of the Workers' Representatives Convention, 1971, should be 
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associated with decisions relating to their professional life, in a manner appropriate to 
the questions at issue. 
 
20. Representatives of nursing personnel should be assured the protection provided for 
in the Workers' Representatives Convention and Recommendation, 1971. 
 
VI. Career Development 
 
21. 
 
(1) Measures should be taken to offer nursing personnel reasonable career prospects 
by providing for a sufficiently varied and open range of possibilities of professional 
advancement, leadership positions in direct and supportive nursing care, the 
administration of nursing services, nursing education, and research and development 
in the field of nursing, and a grading and a remuneration structure recognising the 
acceptance of functions involving increased responsibility, and requiring greater 
technical skill and professional judgement. 
 
(2) These measures should also give recognition to the importance of functions 
involving direct relations with patients and the public. 
 
22. Measures should be taken to give nursing personnel advice and guidance on 
career prospects and, as appropriate, on re-entry into nursing after a period of 
interruption. 
 
23. In determining the level at which nursing personnel re-entering the profession after 
an interruption of its practice should be employed, account should be taken of previous 
nursing experience and the duration of the interruption. 
 
24. 
 
(1) Nursing personnel wishing to participate in programmes of continuing education 
and training and capable of doing so should be given the necessary facilities. 
 
(2) These facilities might consist in the grant of paid or unpaid educational leave, 
adaptation of hours of work, and payment of study or training costs; wherever possible, 
nursing personnel should be granted paid educational leave in accordance with the 
Paid Educational Leave Convention, 1974. 
 
(3) Employers should provide staff and facilities for in-service training of nursing 
personnel, preferably at the workplace. 
 
VII. Remuneration 
 
25. 
(1) The remuneration of nursing personnel should be fixed at levels which are 
commensurate with their socio-economic needs, qualifications, responsibilities, duties 
and experience, which take account of the constraints and hazards inherent in the 
profession, and which are likely to attract persons to the profession and retain them in 
it. 
 
(2) Levels of remuneration should bear comparison with those of other professions 
requiring similar or equivalent qualifications and carrying similar or equivalent 
responsibilities. 
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(3) Levels of remuneration for nursing personnel having similar or equivalent duties and 
working in similar or equivalent conditions should be comparable, whatever the 
establishments, areas or sectors in which they work. 
 
(4) Remuneration should be adjusted from time to time to take into account 
variations in the cost of living and rises in the national standard of living. (5) The 
remuneration of nursing personnel should preferably be fixed by collective 
agreement. 
 
26. Scales of remuneration should take account of the classification of functions and 
responsibilities recommended in Paragraphs 5 and 6 and of the principles of career 
policy set out in Paragraph 21 of this Recommendation. 
 
27. Nursing personnel who work in particularly arduous or unpleasant conditions 
should receive financial compensation for this. 
 
28. 
 
(1) Remuneration should be payable entirely in money. 
 
(2) Deductions from wages should be permitted only under conditions and to the extent 
prescribed by national laws or regulations or fixed by collective agreement or arbitration 
award. 
 
(3) Nursing personnel should be free to decide whether or not to use the services 
provided by the employer. 
 
29. Work clothing, medical kits, transport facilities and other supplies required by the 
employer or necessary for the performance of the work should be provided by the 
employer to nursing personnel and maintained free of charge. 
 
VIII. Working Time and Rest Periods 
 
30. For the purpose of this Recommendation-- 
 
(a) the term normal hours of work means the number of hours fixed in each country 
by or in pursuance of laws or regulations, collective agreements or arbitration awards; 
 
(b) the term overtime means hours worked in excess of normal hours of work; 
 
(c) the term on-call duty means periods of time during which nursing personnel are, at 
the workplace or elsewhere, at the disposal of the employer in order to respond to 
possible calls; 
 
(d) the term inconvenient hours means hours worked on other than the normal 
working days and at other than the normal working time of the country. 
 
31. The time during which personnel are at the disposal of the employer --such as the 
time needed to organise their work and the time needed to receive and to transmit 
instructions--should be counted as working time for nursing personnel, subject to 
possible special provisions concerning on-call duty. 
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32. 
 
(1) The normal weekly hours of nursing personnel should not be higher than those set 
in the country concerned for workers in general. 
 
(2) Where the normal working week of workers in general exceeds 40 hours, steps 
should be taken to bring it down, progressively, but as rapidly as possible, to that level 
for nursing personnel, without any reduction in salary, in accordance with Paragraph 9 
of the Reduction of Hours of Work Recommendation, 1962. 
 
33. 
 
(1) Normal daily hours of work should be continuous and not exceed eight hours, 
except where arrangements are made by laws or regulations, collective agreements, 
works rules or arbitration awards for flexible hours or a compressed week; in any case, 
the normal working week should remain within the limits referred to in Paragraph 32, 
subparagraph (1), of this Recommendation. 
 
(2) The working day, including overtime, should not exceed 12 hours. 
 
(3) Temporary exceptions to the provisions of this Paragraph should be authorised only 
in case of special emergency. 
 
34. 
 
(1) There should be meal breaks of reasonable duration. 
 
(2) There should be rest breaks of reasonable duration included in the normal hours of 
work. 
 
35. Nursing personnel should have sufficient notice of working schedules to enable 
them to organise their personal and family life accordingly. Exceptions to these 
schedules should be authorised only in case of special emergency. 
 
36. 
 
(1) Where nursing personnel are entitled to less than 48 hours of continuous weekly 
rest, steps should be taken to bring their weekly rest to that level. 
 
(2) The weekly rest of nursing personnel should in no case be less than 36 
uninterrupted hours. 
 
37. 
 
(1) There should be as little recourse to overtime work, work at inconvenient hours and 
on-call duty as possible. 
 
(2) Overtime and work on public holidays should be compensated in time off and/or 
remuneration at a higher rate than the normal salary rate. 
 
(3) Work at inconvenient hours other than public holidays should be compensated by 
an addition to salary. 
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38. 
 
(1) Shift work should be compensated by an increase in remuneration which should not 
be less than that applicable to shift work in other employment in the country. 
 
(2) Nursing personnel assigned to shift work should have a period of continuous rest of 
at least 12 hours between shifts. 
 
(3) A single shift of duty divided by a period of unremunerated time (split shift) should 
be avoided. 
 
39. 
 
(1) Nursing personnel should be entitled to, and required to take, a paid annual 
holiday of at least the same length as other workers in the country. 
 
(2) Where the length of the paid annual holiday is less than four weeks for one year of 
service, steps should be taken to bring it progressively, but as rapidly as possible, to 
that level for nursing personnel. 
 
40. Nursing personnel who work in particularly arduous or unpleasant conditions 
should benefit from a reduction of working hours and/or an increase in rest periods, 
without any decrease in total remuneration. 
41. 
 
(1) Nursing personnel absent from work by reason of illness or injury should be entitled, 
for a period and in a manner determined by laws or regulations or by collective 
agreements, to-- 
 
(a) maintenance of the employment relationship and of rights deriving therefrom; 
 
(b) income security. 
 
(2) The laws or regulations, or collective agreements, establishing sick leave 
entitlement should distinguish between-- 
 
(a) cases in which the illness or injury is service-incurred; 
 
(b) cases in which the person concerned is not incapacitated for work but absence from 
work is necessary to protect the health of others; 
 
(c) cases of illness or injury unrelated to work. 
 
42. 
 
(1) Nursing personnel, without distinction between married and unmarried persons, 
should be assured the benefits and protection provided for in the Maternity Protection 
Convention (Revised), 1952, and the Maternity Protection Recommendation, 1952. 
 
(2) Maternity leave should not be considered to be sick leave. 
 
(3) The measures provided for in the Employment (Women with Family 
Responsibilities) Recommendation, 1965, should be applied in respect of nursing 
personnel. 
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43. In accordance with Paragraph 19 of this Recommendation, decisions concerning 
the organisation of work, working time and rest periods should be taken in agreement 
or in consultation with freely chosen representatives of the nursing personnel or with 
organisations representing them. They should bear, in particular, on-- 
 
(a) the hours to be regarded as inconvenient hours; 
 
(b) the conditions in which on-call duty will be counted as working time; 
 
(c) the conditions in which the exceptions provided for in Paragraph 33, 
subparagraph (3), and in Paragraph 35 of this Recommendation will be 
authorised; 
 
(d) the length of the breaks provided for in Paragraph 34 of this Recommendation and 
the manner in which they are to be taken; 
 
(e) the form and amount of the compensation provided for in Paragraphs 37 and 38 of 
this Recommendation; 
 
(f) working schedules; 
 
(g) the conditions to be considered as particularly arduous or unpleasant for the 
purpose of Paragraphs 27 and 40 of this Recommendation. 
 
IX. Occupational Health Protection 
 
44. Each Member should endeavour to adapt laws and regulations on occupational 
health and safety to the special nature of nursing work and of the environment in which 
it is carried out, and to increase the protection afforded by them. 
 
45. 
 
(1) Nursing personnel should have access to occupational health services operating in 
accordance with the provisions of the Occupational Health Services Recommendation, 
1959. 
 
(2) Where occupational health services have not yet been set up for all undertakings, 
medical care establishments employing nursing personnel should be among the 
undertakings for which, in accordance with Paragraph 4 of that Recommendation, such 
services should be set up in the first instance. 
 
46. 
 
(1) Each Member and the employers' and workers' organisations concerned should pay 
particular attention to the provisions of the Protection of Workers' Health 
Recommendation, 1953, and endeavour to ensure its application to nursing personnel. 
 
(2) All appropriate measures should be taken in accordance with Paragraphs 1 to 7 of 
that Recommendation to prevent, reduce or eliminate risks to the health or safety of 
nursing personnel. 
 
47. 
 
(1) Nursing personnel should undergo medical examinations on taking up and 
terminating an appointment, and at regular intervals during their service. 

80  



 
(2) Nursing personnel regularly assigned to work in circumstances such that a definite 
risk to their health or to that of others around them exists or may be suspected should 
undergo regular medical examinations at intervals appropriate to the risk involved. 
 
(3) Objectivity and confidentiality should be assured in examinations provided for in this 
Paragraph; the examinations referred to should not be carried out by doctors with 
whom the persons examined have a close working relationship. 
48. 
(1) Studies should be undertaken--and kept up to date--to determine special risks to 
which nursing personnel may be exposed in the exercise of their profession so 
that these risks may be prevented and, as appropriate, compensated. 
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(2) For that purpose, cases of occupational accidents and cases of diseases 
recognised as occupational under laws or regulations concerning employment injury 
benefits, or liable to be occupational in origin, should be notified to the competent 
authority, in a manner to be prescribed by national laws or regulations, in accordance 
with Paragraphs 14 to 17 of the Protection of Workers' health Recommendation, 1953. 
 
49. 
 
(1) All possible steps should be taken to ensure that nursing personnel are not exposed 
to special risks. Where exposure to special risks is unavoidable, measures should be 
taken to minimise it. 
 
(2) Measures such as the provision and use of protective clothing, immunisation, 
shorter hours, more frequent rest breaks, temporary removal from the risk or longer 
annual holidays should be provided for in respect to nursing personnel regularly 
assigned to duties involving special risks so as to reduce their exposure to these risks. 
 
(3) In addition, nursing personnel who are exposed to special risks should receive 
financial compensation. 
 
50. Pregnant women and parents of young children whose normal assignment could be 
prejudicial to their health or that of their child should be transferred, without loss of 
entitlements, to work appropriate to their situation. 
 
51. The collaboration of nursing personnel and of organisations representing them 
should be sought in ensuring the effective application of provisions concerning the 
protection of the health and safety of nursing personnel. 
 
52. Appropriate measures should be taken for the supervision of the application of the 
laws and regulations and other provisions concerning the protection of the health and 
safety of nursing personnel. 
 
X. Social Security 
 
53. 
 
(1) Nursing personnel should enjoy social security protection at least equivalent, as the 
case may be, to that of other persons employed in the public service or sector, 
employed in the private sector, or self-employed, in the country concerned; this 
protection should cover periods of probation and periods of training of persons 
regularly employed as nursing personnel. 
 

 



(2) The social security protection of nursing personnel should take account of the 
particular nature of their activity. 
 
54. As far as possible, appropriate arrangements should be made to ensure continuity 
in the acquisition of rights and the provision of benefits in case of change of 
employment and temporary cessation of employment. 
 
55. 
 
(1) Where the social security scheme gives protected persons the free choice of 
doctor and medical institution, nursing personnel should enjoy the same freedom 
of choice. 
 
(2) The medical records of nursing personnel should be confidential. 
 
56. National laws or regulations should make possible the compensation, as an 
occupational disease, of any illness contracted by nursing personnel as a result of their 
work. 
 
XI. Special Employment Arrangements 
 
57. With a view to making the most effective use of available nursing personnel and to 
preventing the withdrawal of qualified persons from the profession, measures should 
be taken to make possible temporary and part-time employment. 
 
58. The conditions of employment of temporary and part-time nursing personnel should 
be equivalent to those of permanent and full-time staff respectively, their entitlements 
being, as appropriate, calculated on a pro rata basis. 
 
XII. Nursing Students 
 
59. Nursing students should enjoy the rights and freedoms of students in other 
disciplines, subject only to limitations which are essential for their education and 
training. 
 
60. 
 
(1) Practical work of nursing students should be organised and carried out by reference 
to their training needs; it should in no case be used as a means of meeting normal 
staffing requirements. 
 
(2) During their practical work, nursing students should only be assigned tasks which 
correspond to their level of preparation. 
 
(3) Throughout their education and training, nursing students should have the same 
health protection as nursing personnel. 
 
(4) Nursing students should have appropriate legal protection. 
 
61. During their education and training, nursing students should receive precise and 
detailed information on the employment, working conditions and career prospects of 
nursing personnel, and on the means available to them to further their economic, social 
and professional interests. 
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XIII. International Co-operation 
 
62. In order to promote exchanges of personnel, ideas and knowledge, and thereby 
improve nursing care, Members should endeavour, in particular by multilateral or 
bilateral arrangements, to-- 
 
(a) harmonise education and training for the nursing profession without lowering 
standards; 
 
(b) lay down the conditions of mutual recognition of qualifications acquired abroad; 
 
(c) harmonise the requirements for authorisation to practice; 
 
(d) organise nursing personnel exchange programmes. 
 
63. 
 
(1) Nursing personnel should be encouraged to use the possibilities of education and 
training available in their own country. 
 
(2) Where necessary or desirable, they should have the possibility of education and 
training abroad, as far as possible by way of organised exchange programmes. 
 
64. 
 
(1) Nursing personnel undergoing education or training abroad should be able to obtain 
appropriate financial aid, on conditions to be determined by multilateral or bilateral 
agreements or national laws or regulations. 
 
(2) Such aid may be made dependent on an undertaking to return to their country 
within a reasonable time and to work there for a specified minimum period in a job 
corresponding to the newly acquired qualifications, on terms at least equal to those 
applicable to other nationals. 
 
65. Consideration should be given to the possibility of detaching personnel wishing to 
work or train abroad for a specified period, without break in the employment 
relationship. 
66. 
 
(1) Foreign nursing personnel should have qualifications recognised by the competent 
authority as appropriate for the posts to be filled and satisfy all other conditions for the 
practice of the profession in the country of employment; foreign personnel participating 
in organised exchange programmes may be exempted from the latter requirement. 
 
(2) The employer should satisfy himself that foreign nursing personnel have adequate 
language ability for the posts to be filled. 
 
(3) Foreign nursing personnel with equivalent qualifications should have conditions of 
employment which are as favourable as those of national personnel in posts involving 
the same duties and responsibilities. 
 
67. 
(1) Recruitment of foreign nursing personnel for employment should be authorised 
only-- 
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(a) if there is a lack of qualified personnel for the posts to be filled in the country of 
employment; 
 
(b) if there is no shortage of nursing personnel with the qualifications sought in the 
country of origin. 
 
(2) Recruitment of foreign nursing personnel should be undertaken in conformity with 
the relevant provisions of the Migration for Employment Convention and 
Recommendation (Revised), 1949. 
 
68. Nursing personnel employed or in training abroad should be given all 
necessary facilities when they wish to be repatriated. 
 
69. As regards social security, Members should, in accordance with national 
practice-- 
 
(a) assume to foreign nursing personnel training or working in the country equality of 
treatment with national personnel; 
 
(b) participate in bilateral or multilateral arrangements designed to ensure the 
maintenance of the acquired rights or rights in course of acquisition of migrant nursing 
personnel, as well as the provision of benefits abroad. 
 
XIV. Methods of Application 
 
70. This Recommendation may be applied by national laws or regulations, collective 
agreements, works rules, arbitration awards or judicial decisions, or in any other 
manner consistent with national practice which may be appropriate, account being 
taken of conditions in each country. 
 
71. In applying the provisions of this Recommendation, Members and the employers' 
and workers' organisations concerned should be guided to the extent possible and 
desirable by the suggestions concerning its practical application set forth in the Annex. 
 
ANNEX  
 
Suggestions concerning Practical Application 
 
Policy Concerning Nursing Services and Nursing Personnel 
 
1. Sufficient budgetary provision should be made to permit the attainment of the 
objectives of the national policy concerning nursing services and nursing personnel. 
 
2. 
 
(1) The programming of nursing services should be a continuing process at all levels of 
general health programming. 
 
(2) Nursing services should be programmed on the basis of : 
 
(a) information obtained from studies and research which are of a continuing nature 
and permit adequate evaluation of the problems arising and of the needs and available 
resources; 
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(b) technical standards appropriate to changing needs and national and local 
conditions. 
 
(3) In particular, measures should be taken to : 
 
(a) establish adequate nursing standards; 
 
(b) specify the nursing functions called for by the recognised needs; 
 
(c) determine the staffing standards for the adequate composition of nursing 
teams as regards the number of persons and qualifications required at the various 
levels and in the various categories; 
 
(d) determine on that basis the categories, number and level of personnel 
required for the development of nursing services as a whole and for the effective 
utilisation of personnel; 
 
(e) determine, in consultation with the representatives of those concerned, the 
relationship between nursing personnel and other categories of health personnel. 
 
3. The policy concerning nursing services and nursing personnel should aim at 
developing four types of functions of nursing personnel: direct and supportive nursing 
care; the administration of nursing services; nursing education; and research and 
development in the field of nursing. 
 
4. Appropriate technical and material resources should be provided for the proper 
exercise of the tasks of nursing personnel. 
 
5. The classification of functions recommended in Paragraph 5 of the Recommendation 
should be based on an analysis of jobs and an evaluation of functions made in 
consultation with the employers' and workers' organisations concerned. 
 
Education and Training 
 
6. Where the educational possibilities of large sections of the population are limited, 
measures should be taken within the programmes of nursing education and training to 
supplement the general education of students who have not attained the level required 
in accordance with Paragraph 9 of the Recommendation. 
 
7. Programmes of nursing education and training should provide a basis for access to 
education and training for higher responsibilities, create a desire for self-improvement, 
and prepare students to apply their knowledge and skills as members of the health 
team. 
 
Practice of the Nursing Profession 
 
8. 
 
(1) In conditions to be determined, the renewal of an authorisation to practice the 
nursing profession may be required. 
 
(2) Such renewal might be made subject to requirements of continuing education and 
training, where this is considered necessary to ensure that authorised nursing 
personnel remain fully qualified. 
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9. Re-entry into the profession after an interruption of its practice may be made subject, 
in specified circumstances, to verification of qualifications; in such case, consideration 
should be given to facilitating re-entry by such methods as employment alongside 
another person for a specified period before verification takes place. 
 
10. 
 
(1) Any disciplinary rules applicable to nursing personnel should include : 
 
(a) a definition of breach of professional conduct taking account of the nature of 
the profession and of such standards of professional ethics as may be applicable 
thereto; 
 
(b) an indication of the sanctions applicable, which should be proportional to the 
gravity of the fault. 
 
(2) Any disciplinary rules applicable to nursing personnel should be laid down in the 
framework of rules applicable to health personnel as a whole or, where there are no 
such rules, should take due account of rules applicable to other categories of health 
personnel. 
 
Career Development 
 
11. Where the possibilities of professional advancement are limited as a result of the 
manner in which nursing services in general are conceived, measures might be taken 
to facilitate access to studies leading to qualifications for other health professions. 
 
12. 
 
(1) Measures should be taken to establish systems of classification and of scales of 
remuneration which provide possibilities of professional advancement on the basis of 
the classification of the level of functions envisaged in Paragraph 6 of the 
Recommendation. 
 
(2) These systems should be sufficiently open to provide an incentive for nursing 
personnel to pass from one level to another. 
 
(3) The promotion of nursing personnel should be based on equitable criteria and take 
account of experience and demonstrated ability. 
 
14. 
 
(1) Measures should be taken to encourage nursing personnel to make the greatest 
possible use of their knowledge and their qualifications in their work. 
 
(2) The responsibilities effectively assumed by nursing personnel and the competence 
shown by them should be continuously reviewed so as to ensure remuneration and 
possibilities of advancement or promotion corresponding thereto. 
 
15. 
 
(1) Periods of paid educational leave should be considered to be periods of work for 
the purpose of entitlement to social benefits and other rights deriving from the 
employment relationship. 
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(2) As far as possible, periods of unpaid educational leave for the purpose of additional 
education and training should be taken into consideration in the calculation of seniority, 
particularly as regards remuneration and pension rights. 
 
Remuneration 
 
16. Pending the attainment of levels of remuneration comparable with those of 
other professions requiring similar or equivalent qualifications and carrying similar 
or equivalent responsibilities, measures should be taken, where necessary, to 
bring remuneration as rapidly as possible to a level which is likely to attract 
nursing personnel to the profession and retain them in it. 
 
17. 
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(1) Additions to salary and compensatory payments which are granted on a 
regular basis should, to an extent commensurate with general practice in the 
professions referred to in Paragraph 16 of this Annex, be regarded as an integral part 
of remuneration for the calculation of holiday pay, pensions and other social benefits. 
(2) Their amount should be periodically reviewed in the light of changes in the cost of 
living. 
 
Working Time and Rest Periods 
 
18. 
 
(1) In the organisation of hours of work, every effort should be made, subject to the 
requirements of the service, to allocate shift work, overtime work and work at 
inconvenient hours equitably between nursing personnel, and in particular between 
permanent and temporary and between full-time and part-time personnel, and to take 
account as far as possible of individual preferences and of special considerations 
regarding such matters as climate, transportation and family responsibilities. 
 
(2) The organisation of hours of work for nursing personnel should be based on the 
need for nursing services rather than subordinated to the work pattern of other health 
service personnel. 
 
19. 
 
(1) Appropriate measures to limit the need for overtime, for work at inconvenient hours 
and for on-call duty should be taken in the organisation of work, in determining the 
number and use of staff and in scheduling hours of work; in particular, account should 
be taken of the need for replacing nursing personnel during absences or leave 
authorised by laws or regulations or collective agreements, so that the personnel who 
are present will not be overburdened. 
 
(2) Overtime should be worked on a voluntary basis, except where it is essential for 
patient care and sufficient volunteers are not available. 
 
20. The notice of working schedules provided for in Paragraph 35 of the 
Recommendation should be given at least two weeks in advance. 
 
21. Any period of on-call duty during which nursing personnel are required to remain at 
the workplace or the services of nursing personnel are actually used should be fully 
regarded as working time and remunerated as such. 
 

 



22. 
 
(1) Nursing personnel should be free to take their meals in places of their choice. 
 
(2) They should be able to take their rest breaks at a place other than their workplace. 
 
23. The time at which the annual holiday is to be taken should be determined on 
an equitable basis, due account being taken of family obligations, individual 
preferences and the requirements of the service. 
 
Occupational Health Protection 
 
24. Nursing personnel in respect of whom special measures such as those 
envisaged in Paragraphs 47, subparagraph (2), 49 and 50 of the 
Recommendation should be taken should include, in particular, personnel regularly 
exposed to ionising radiations or to anaesthetic substances and personnel in contact 
with infectious diseases or mental illness. 
 
25. Nursing personnel regularly exposed to ionising radiations should, in addition, enjoy 
the protection of the measures provided for in the Radiation Protection Convention and 
Recommendation, 1960. 
 
26. Work to which pregnant women or mothers of young children should not be 
assigned should include : 
 
(a) as regards women covered by Paragraph 5 of the Maternity Protection 
Recommendation, 1952, the types of work enumerated therein; 
 
(b) generally, work involving exposure to ionising radiations or anaesthetic substances 
or involving contact with infectious diseases. 
 
Social Security 
 
27. In order to ensure continuity in the acquisition of rights and the provision of 
benefits, as provided in Paragraph 54 of the Recommendation, steps should be taken 
to co-ordinate such private supplementary schemes as exist with each other and with 
statutory schemes. 
 
28. In order to ensure that nursing personnel receive the compensation for illnesses 
contracted as a result of their work, as provided for in Paragraph 56 of the 
Recommendation, Members should, by laws or regulations : 
 
(a) prescribe a list establishing a presumption of occupational origin in respect of 
certain diseases when they are contracted by nursing personnel, and revise the list 
periodically in the light of scientific and technical developments affecting nursing 
personnel; 
 
(b) complement that list by a general definition of occupational diseases or by other 
provision enabling nursing personnel to establish the occupational origin of diseases 
not presumed to be occupational by virtue of the list. 
 
International Co-operation 
 
29. The financial aid given to nursing personnel undergoing education or training 
abroad might include, as appropriate : 

88  



 
(a) payment of travel expenses; 
 
(b) payment of study costs; 
 
(c) scholarships; 
 
(d) continuation of full or partial remuneration, in the case of nursing personnel 
already employed. 
 
30. As far as possible, periods of leave or detachment for training or work abroad 
should be taken into consideration in the calculation of seniority, particularly as 
regards remuneration and pension rights. 
 
Disponível em: 
<http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=158&chapter=2&query=%23
subject%3D21&highlight=&querytype=bool&context=0> 
 

89  



 

 

90  




