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CAMPANHA NACIONAL DAS 30 HORAS: Avanço ou 
Retrocesso?  

Ultimamente a Associação Brasileira de Enfermagem - ABEn Nacional e o Conselho Federal de 

Enfermagem - COFEN, duas instituições representativas da enfermagem brasileira, têm nos 

surpreendido demonstrando uma afinidade de articulação que há muito tempo não víamos. Uma mostra 

dessa atuação é a Campanha Nacional para Redução da Carga-Horária de Trabalho de 

Enfermagem para 30 Horas, pela aprovação do Projeto de Lei 2295/2000 que regulamenta a redução 

da carga horária semanal de trabalho de 40 para 30 horas. A campanha culminará num ato público dia 

25 de março em Brasília, onde estarão profissionais e estudantes de enfermagem de várias partes do 

país.  

Primeiramente, faz-se necessário compreendermos em que marcos essa campanha vem sendo 

forjada. A enfermagem é uma categoria que sofre uma extrema precarização das suas condições de 

trabalho. Isso é facilmente observado pelo número de empregos que os trabalhadores acumulam, 

chegando muitas vezes até 4, somando plantões extras;  o excedente das demandas sociais de saúde, 

quadro agravado pela crescente pauperização da população; pela falta de insumos materiais e infra-

estrutura inadequada nos serviços; a pressão por metas de produtividade, sem quantitativo necessário 

de profissionais para prestar a assistência universal preconizada. Acresce-se a essa realidade a divisão 

social e técnica do trabalho de enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares), o que fragmenta a 

categoria; a falta de isonomia salarial entre os trabalhadores de saúde, havendo grande disparidade 

entre os salários das várias categorias do setor; e o fato de a categoria não possuir um piso salarial, 

podendo o empregador pagar o valor que lhe convém por hora de trabalho, fato agravado por um 

grande número de profissionais adentrando no mercado, o que contribui para a manutenção de um 

exército de reserva de trabalhadores.  

Não podemos perder de vista que o trabalho na iniciativa privada e nas cooperativas tem essas 

características depreciadoras potencializadas pela finalidade exclusiva do lucro dessas instituições, não 

tendo o profissional de enfermagem nenhuma garantia de estabilidade ou direitos trabalhistas. E ainda, 

o setor público vem cada vez mais incorporando características de privado, tendo um caráter flexível, 

terceirizando o regime de contratação. Vale lembrar que já foi anunciado que, devido à crise econômica, 

estarão cancelados os concursos públicos e adiados os prazos para os profissionais assumirem seus 

postos.  

Somada a essa onda neoliberal no setor saúde, está em processo de implementação uma nova 

forma de privatização dos Hospitais Universitários através da administração destes por Fundações 

Estatais de Direito PRIVADO - FEDPs, ou seja, a iniciativa privada terá autonomia para gerir 

financeiramente tais instituições, flexibilizando os regimes de contratação dos trabalhadores (regime de 

CLT), terceirizando serviços, abrindo leitos privados para planos de saúde, perpetuando a lógica do 

lucro.    



Nessa conjuntura do trabalho de enfermagem, surge a campanha baseada nas recomendações 

da OIT (Organização Internacional do Trabalho) da ONU, de redução da carga-horária de trabalho das 

categorias da saúde. Se não há uma regulamentação e fiscalização do regime de contratação e 

condições de trabalho compatíveis com as necessidades dos trabalhadores de enfermagem, a simples 

regulamentação da carga-horária não provoca grandes avanços para a categoria. Pelo contrário, um 

profissional que acumula três empregos, por exemplo, pode vir a ter mais um para suprir suas 

necessidades.  

A campanha fala da redução de horas sem redução de salários, e ainda cita que essa é uma 

solução viável para a crise econômica. Ora, em tempos de crise, para que o(a) trabalhador( a) não seja 

demitido(a), ele(a) certamente se submeterá à redução salarial, até porque, caso não aceite esta 

proposta, existem inúmeras pessoas que estão aguardando na fila. EM UMA CATEGORIA QUE NÃO 

POSSUI PISO SALARIAL, UMA MEDIDA COMO ESSA VEM PARA RESOLVER SIM, O PROBLEMA 

DA ENORME RESERVA DE MERCADO, ou seja, inúmeros trabalhadores desempregados como 

resultado da abertura indiscriminada de cursos de Enfermagem.  

Está claro que a média de horas de trabalho para a Enfermagem é muito alta e é incompatível 

com a própria saúde dos trabalhadores, mas não basta a sua redução. É necessária a compreensão da 

realidade na qual a Enfermagem se insere dentro da luta de classes, aglutinando estudantes, 

profissionais e sindicatos, por um projeto de formação emancipador e pelo fim da precarização do 

trabalho de Enfermagem. Por isso, perpassa A DEFESA DOS DIREITOS À EDUCAÇÃO E À SAÚDE 

PÚBLICA, GRATUITA E DE QUALIDADE, ou seja, formação e trabalho baseados nas demandas 

sociais e assegurados pelo Estado, com garantia de estabilidade e condições favoráveis de trabalho.  

Outro ponto a ser analisado é o fato de a categoria ser formada majoritariamente por mulheres, 

absorvendo as opressões de gênero da sociedade para si. A dupla ou tripla jornada de trabalho 

acrescida dos afazeres domésticos não deve servir de justificativa para a redução da carga-horária, mas 

de força motriz para a luta pelo FIM DA EXPLORAÇÃO E PELA IGUALDADE DE GÊNERO, o que 

inclui igualdade das funções produtivas fora e dentro do âmbito doméstico, igualdade salarial e inserção 

das mulheres nos espaços de discussão e decisão.  

A questão salarial sempre foi controversa, pois há um verdadeiro fosso entre o valor recebido 

pela enfermagem e pelas demais categorias de saúde, e ainda é difícil quantificar o trabalho realizado. 

Foi estabelecido pelo COFEN um valor padrão por procedimentos, que não é fiscalizado. Entendendo a 

diversidade do trabalho de enfermagem, que não inclui apenas procedimentos, é de extrema 

necessidade que se LUTE PELA GARANTIA DA IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA 

CATEGORIA VINCULADO À REDUÇÃO DA CARGA-HORÁRIA DE TRABALHO.  

Para além da fiscalização e punição do trabalhador, também se faz imprescindível a 

regulamentação e fiscalização das condições de trabalho, que, principalmente nos hospitais privados e 

nas cooperativas, se configuram em condições sub-humanas. É necessário fortalecer os sindicatos 

locais, e nessa perspectiva caminhar para o fim da regulamentação da profissão baseada na 

divisão social do trabalho de enfermagem e no coorporativismo, construindo uma nova proposta 

de REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO, estabelecida pelos(as) e para os trabalhadores( as), no 

intuito de assegurar condições dignas de trabalho que favoreçam as potencialidades dos 

profissionais e que os façam avançar na consciência de classe. 
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