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A 
primeira proposta da Gestão 
2012/2014 do COREN-SP é massifi-
car a luta pela aprovação do Projeto de 
Lei 2295/2000, o qual regulamenta a 
implementação das 30 horas semanais 

aos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem. 
O projeto, após 12 anos de espera, foi levado à aprecia-
ção de fato da Câmara dos Deputados. Entretanto, no 
último dia 27 de junho, quando havia intensa expectati-
va pela aprovação do PL, a votação foi adiada, em razão 
de uma reunião de última hora do Ministro da Saúde 
Alexandre Padilha, com os deputados dos partidos que 
compõem a base do governo, representada pelo deputa-
do Arlindo Chinaglia (PT-SP) .

A enfermagem é reconhecida como profissão no 
Brasil desde a segunda metade do século passado. As-
sim, a classe busca, há mais de 50 anos, uma regulamen-

tação compatível com as necessidades dos profissionais 
da Enfermagem. Tratam-se de reivindicações que não 
são exclusividade dessa profissão e sim de todos as ca-
tegorias profissionais do país.

Ademais, a enfermagem é uma profissão que tem 
como objetivo a preservação da vida e a promoção da 
saúde. Representa mais de 50% das equipes de saúde e 
atuam praticamente em todas instituições de saúde do 
país. Ou seja, a grande maioria dos pacientes que neces-
sitem de cuidados relativos a saúde, são atendidos por 
profissionais de enfermagem.

Dessa maneira, é um trabalho que necessita ser cau-
telosamente regulamentado, a fim de dar condições ao 
profissional para a prestação de um serviço de qualida-
de, o que também beneficia o paciente e todo sistema 
de a saúde. O PL 30 horas prevê a redução do estresse 
laboral, o que acarretará em uma melhoria na qualidade 
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da assistência dada, diminuindo o risco de falhas, e ainda possibili-
tará um aprimoramento profissional, pois os enfermeiros, técnicos 
e auxiliares terão mais tempo para se especializar e aumentar seus 
conhecimentos. Tais consequências serão benéficas a todos traba-
lhadores e instituições de saúde.

“Pesquisas que envolvem a força de trabalho e a Organização 
Internacional do Trabalho estabelecem que profissionais que tra-
balham com o sofrimento, com a dor devem ter seis horas diárias 
de trabalho no máximo e 18 horas para repor suas energias, favo-
recendo tanto os usuários dos serviços de saúde quanto os profis-
sionais da área. É inexplicável como um projeto da envergadura, da 
importância do PL 30 horas esteja aguardando, há 12 anos, para ser 
votado”, afirmou o Primeiro Secretário do Conselho Regional de 
Enfermagem Gelson Luis De Albuquerque, durante a cerimônia de 
abertura da Semana da Enfermagem no CAPE. 

A respeito do impacto financeiro da aprovação do projeto, um 
estudo foi apresentado pelo Ministério da Saúde. Tendo dados da 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) como base, a pesqui-
sa demonstrou um impacto monetário de R$ 331 milhões, sendo 
R$ 195 milhões no setor privado e R$ 136 milhões no público. E, 
contando os encargos trabalhistas, o valor pode chegar a R$ 609 mi-
lhões. Entretanto, vale ressaltar, que o projeto sugere uma redução 
gradativa na jornada de trabalho, ao longo de três anos.

Este trecho do discurso do deputado Chinaglia explica os mo-
tivos pelos quais houve o adiamento da votação do projeto: “O Mi-
nistério da Saúde, de forma competente, criou um grupo de trabalho 
para ouvir os vários atores: profissionais, representantes patronais, 
técnicos, etc. Até o momento, que esta Liderança saiba, o grupo de 
trabalho não apresentou, especialmente para a liderança dos pro-

fissionais, aquilo que seria a posição final 
do próprio Governo frente ao tema, mas 
registre-se que tenha havido diálogo. O que 
está sendo feito aqui agora? Nós estamos pa-
trocinando um tempo para produzir algum 
tipo de acordo. Pedimos hoje ao Ministro da 
Saúde, porque ele manifestou várias vezes a 
sua disposição para o diálogo, para que, num 
prazo que ainda não está definido, mas que 
será um prazo curto frente a um trâmite que 
já dura uma década ou mais, para que possa-
mos de fato fazer esse diálogo de modo a que 
haja a compatibilização e que cada bancada 
vote de acordo com as suas convicções”.

“Todos ficamos decepcionados, mas 
consideramos que foi uma conquista incluir 
o projeto na pauta. Isso é um grande avanço 
porque agora nosso projeto já está lá. As en-
tidades fizeram um grande esforço para esta-
rem na Câmara de última hora. A vinda do 
Ministro Padilha foi outro passo importante, 
porque a Enfermagem conseguiu sensibilizar 
a maioria dos deputados para aprovarem as 
30 Horas. O nosso próximo passo será ne-
gociar novamente com o governo e con-
tinuar articulando com os deputados para 
manter o grande apoio manifestado”, declara 
Marcia Krempel, Presidente do Conselho 
Federal de Enfermagem, sobre o adiamento.

Profisionais de enfermagem reunidos 
no Plenário do Congresso Nacional em 
Brasília.Fo
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