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RESUMO 
 
A carga horaria de enfermagem é constantemente relacionada como fonte de adoecimento de 
diversos profissionais da saúde por diversos estudos. O projeto de redução da carga horária semanal 
para 30 horas na enfermagem é um assunto que vem sendo discutido há séculos, contudo por 
questões sociopolíticas ainda não obteve sua aprovação. Entretanto seus benefícios e vantagens são 
reconhecidos. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo destacar a importância da redução 
para 30 horas semanais na categoria dos profissionais da enfermagem, demonstrando os benefícios 
para a qualidade da assistência e para saúde dos profissionais. Foi pesquisa revisão bibliográfica 
utilizando os bancos de dados da Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Biblioteca Regional de 
Medicina (BIREME), manuais e publicações do Ministério da Saúde. Mediante esta pesquisa 
evidenciaram-se a importância da aprovação das 30 horas semanais na enfermagem tanto para a 
melhora da qualidade das condições de trabalho e para qualidade de vida do trabalhador, como 
também para garantia de uma assistência em saúde mais segura e qualificada. Sendo assim, apesar 
das limitações desse estudo, o autor acredita na importância da temática e da luta pelas 30 horas 
semanais na enfermagem, devendo novos estudos ser elaborados com objetivo de fortalecer o 
conhecimento e luta dessa classe trabalhadora. 
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ABSTRACT 
The nursing workload is constantly related as a source of illness for several health professionals by 
several studies. The project to reduce the weekly workload for 30 hours in nursing is a topic that has 
been discussed for centuries, but for socio-political reasons it has not yet been approved. However, 
its benefits and advantages are recognized. Therefore, the present study aims to highlight the 
importance of reducing to 30 hours a week in the category of nursing professionals, demonstrating the 
benefits to the quality of care and to the health of professionals. It was a research bibliographic review 
using the databases of the Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Regional da 
Medicina (BIREME), manuals and publications of the Ministério da Saúde. This research evidenced 
the importance of the approval of the 30 weekly hours in nursing both for the improvement of the quality 
of working conditions and for the worker's quality of life, as well as for ensuring safer and more qualified 
health care. Thus, despite the limitations of this study, the author believes in the importance of the 
theme and the struggle for the 30 hours a week in nursing, and new studies should be elaborated with 
the objective of strengthening the knowledge and struggle of this working class. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a enfermagem constitui 50% do quadro de 3,5 milhões de 

trabalhadores da área da saúde, além de representar 60% das ações em saúde em 

uma instituição hospitalar. Contudo, de acordo com pesquisa realizada pela FioCruz 

em 2015, demonstrou um índice de 71% (setenta e um por cento) de desgaste e 

insegurança no ambiente de trabalho dentre os profissionais entrevistados, 

demonstrando um índice elevado de sobrecarga nessa categoria (SÃO PAULO, 

2018). 

A enfermagem é a profissão composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares 

de enfermagem, responsáveis por prestar assistência sistematizada 24 horas por dia 

em turnos ininterruptos nos períodos matutino, vespertino e noturno (SIMOES, 

2013). 

De modo geral, as principais características desse tipo de trabalho, seja no 

setor hospitalar ou ambulatorial, consistem em atividades assistenciais entre 

profissionais de nível médio, enquanto para os profissionais de nível superior, 

enfermeiros, apesar de certo predomínio nas atividades assistenciais, mantem as 

ações administrativo-gerenciais e as educativas (BERTONCINI; RAMOS; PIRES, 

2011). Cabem ao enfermeiro as competências de supervisão da equipe, atividades 

administrativas, cuidados assistenciais e atividades de ensino (PEDUZZI; ANSELMI, 

2002). 

A jornada de trabalho e a carga horária semanal de trabalho varia de 30 

(trinta), 36 (trinta e seis) a 40 (quarenta) horas semanais, com jornadas diárias de 

trabalho de 6 (seis), 8(oito) e 12 (doze) por 30 (trinta e seis) horas, de acordo com 

contrato de trabalho (COREN DF, 2011). 

A dinâmica desse trabalho envolve longas jornadas, plantões noturnos, aos 

feriados e finais de semana, normalmente de grande intensidade, multiplicidade de 

funções, a repetitividade e a monotonia, ritmo acelerado e excessivo de trabalho, o 

elevado esforço físico e posições incômodas (GRIEP et al., 2013). 

É reconhecido que a dinâmica desse trabalho devido a grande 
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responsabilidade, tensão física e emocional constante, pode implicar em diversas 

complicações para a qualidade da assistência e chegar a afetar a saúde dos 

trabalhadores, propiciando o surgimento de diversas doenças (FRANÇA et al., 

2012). 

Inúmeros são os riscos aos quais os profissionais da enfermagem estão 

inseridos no decorrer da execução de suas competências, tais como a exposição a 

fluídos biológicos, riscos químicos, fisiológicos, físicos, radiações, entre outros. O 

Que leva em questão o debate e luta histórica em diversos setores da saúde para 

implantação das 30 horas semanais nessa categoria (SÃO PAULO, 2018). 

A defesa pelas 30 (trinta) horas semanais na enfermagem consiste na luta 

pela valorização e fortalecimento da categoria dos profissionais da Enfermagem 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 2011). No entanto, a luta pela 

redução da jornada 30 horas semanais de trabalho compatível com suas 

características de trabalho já se estende há mais de 55 anos. Políticas recentes vêm 

buscando por meio do projeto de Lei PL 2295/2000, sua aprovação há 11 anos 

(PIRES et al, 2010). 

O Projeto de Lei PL 2295/00 tem como principal objetivo estabelecer a jornada 

de trabalho dos profissionais da enfermagem fixadas em 30 horas semanais, 

alterando a Lei 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

enfermagem (PERILLO, AMORIM, 2011). 

Considerando o contexto na Lei do Exercício Profissional, a luta pelo 

estabelecimento da jornada de trabalho das 30 horas semanais na categoria da 

enfermagem implica no fortalecimento da estruturação e reconhecimento dessa 

categoria profissional, especialmente no que se refere no estabelecimento de 

condições especiais para uma prática segura (PIRES et al., 2010). 

Em diversas localidades, observou-se que a implantação das 30 horas 

semanais demonstrou uma redução em índices de absenteísmo, atestados médicos, 

entre outras situações, refletindo na melhora tanto na qualidade da assistência 

quanto na vida do profissional (SÃO PAULO, 2018). 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo destacar a importância 



 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2018. 
 4 

 

da redução para 30 horas semanais na categoria dos profissionais da enfermagem, 

demonstrando os benefícios e para a qualidade da assistência para saúde dos 

profissionais. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo teve início em agosto de 2018 e término em outubro do 

mesmo ano. De acordo com os conhecimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, realizada por meio de um levantamento bibliográfico de literaturas 

extraídas de bases eletrônicas consideradas fidedignas no meio acadêmico. 

Sendo elas: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), publicações do Ministério da Saúde. Outros estudos foram obtidos por 

meio da pesquisa através do buscador eletrônico Google acadêmico. Os materiais 

utilizados datam entre os anos de 2002 e 2018, sendo o mais antigo necessário para 

uma melhor compreensão acerca do tema aqui proposto. 

Os descritores de busca utilizados foram: enfermagem, trinta horas, redução 

carga horária, trabalho. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2015) a luta pelas 

30 horas para a categoria, é importante para garantir a segurança e qualidade da 

assistência a serem prestadas, as organizações da classe devem lutar para aprovar 

a legislação que estabeleça às 30 horas e garantir salários dignos a todas as 

categorias de profissionais de saúde que atuam mais diversificados 

estabelecimentos. A luta pelas 30 horas é mais do que uma estratégia da redução 

de custos ou uma estratégia corporativa, consiste na luta por direitos trabalhistas de 

justiça social e de defesa cujo interesse engloba toda sociedade. 

Em projeto municipal realizado na atenção básica na cidade de Campinas- 

SP, propôs a redução da carga horaria semanal de 36 horas para 30 horas semanais. 

Os relatos apontam que a assistência melhorou refletindo na redução dos níveis de 
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estresses por partes dos profissionais e melhor satisfação por parte dos usuários. 

Os profissionais da enfermagem envolvidos no projeto relataram melhoria nas 

condições de trabalho, relação interpessoal, motivação, cooperação, qualidade na 

assistência, agilidade no atendimento, afirmado também pelos usuários e melhora 

na qualidade de vida. No total, durante 90 dias foram entrevistadas em noves 

unidades 1.716 usuários, os quais 48% afirmaram que atendimento era feito em até 

15 minutos e 30% em até 30 minutos, demonstrando uma taxa de 78,44% de 

satisfação em relação ao atendimento. Entretanto, no estudo foram apontadas 

algumas dificuldades como número insuficiente de profissional, dificuldade em 

manter as escalas completas principalmente nos dias de cursos, feriados, férias e 

licenças de longos períodos (CONSELHO REGIONAL DA ENFERMAGEM SÃO 

PAULO, COREN-SP, 2013). 

Os autores Silva Neto et al. (2015) defendem que a redução da jornada de 

trabalho, sem o comprometimento do salário, é uma estratégia que visa a garantia 

da segurança, reduzindo os riscos inerentes ao trabalho humano, bem como a 

defesa dos Direitos da Pessoa Humana que presta o atendimento. 

De acordo com Ferreira et al. (2014) há vários estudos comprovando que a 

carga horária excessiva, baixa remuneração e más condições de trabalho afetam 

diretamente o atendimento de enfermagem, e aumenta de forma significativa a 

ocorrência de erros na enfermagem, comprometendo a saúde do paciente que está 

diretamente necessitando de atendimento de qualidade. 

Segundo os autores Griep et al. (2013) destacam que as condições de 

trabalho se configuram como um agravante no processo saúde/ doença dos 

profissionais da enfermagem, especialmente sob aqueles submetidos a jornadas de 

trabalho longas, uma vez que, estes possuem uma probabilidade maior de cometer 

erros durante a execução de suas tarefas, aumento do número de casos de 

estresses em relação a aqueles cuja carga horaria é inferior. 

Usualmente as instituições utilizam a jornada de 36 horas semanais no 

trabalho da enfermagem. Entretanto, mesmo nessa jornada de trabalho são 

detectados diversos fatores que contribuem para comprometer a integridade física, 
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psíquica de seus trabalhados, tais como: irregularidades em relação aos horários de 

descanso, número de funcionários insuficientes resultando na sobrecarga durante os 

turnos, imprevisibilidades que acabam aumentando a carga horaria de trabalho 

estipulada, rotatividade em relação aos turnos de trabalho, questões remuneração 

baixa o que leva a procura de mais um vínculo de trabalho, falta de tempo para 

hábitos sociáveis, entre outros (SILVA NETO et al., 2015). 

Para Oliveira, Silva e Lima (2018) a enfermagem possui um papel 

fundamental no cuidado ao paciente, contudo devido as suas responsabilidades, 

esta requer melhores condições de trabalho, executando suas tarefas com base no 

ideal de respeito à dignidade do individuo, de justiça social, direito do trabalhador e 

direito a vida. Os autores defendem que a adoção da nova jornada de trabalho 

poderá resultar em inúmeros ganhos sociais, além de garantir a prestação de 

cuidados de forma mais segura e qualificada. 

Para Gama (2018) a qualidade dos serviços de saúde e da assistência 

prestada configura-se como principal meta a ser oferecida para os indivíduos que 

buscam esse tipo de atendimento. Nesse sentindo, é fundamental que as instituições 

busquem além de capacitar e aperfeiçoar as equipes para tal função, garantir 

condições de trabalho qualificados para sua execução, respeitando as necessidades 

básicas tanto de sua clientela, como sob aqueles que executam tais ações. 

Uma das justificativas contrárias ao projeto 2295/2000, mencionam como 

argumentos de que a existência da jornada de 30 horas ira resultarem no duplo 

vínculo empregatício, partindo do pressuposto que essa reivindicação seja como 

base a redução da carga horaria para assumir um novo emprego e não no 

estabelecimento de praticas seguras e melhora da qualidade de vida dos 

trabalhadores (PIRES et al., 2010). 

Contudo de acordo com estudo realizado por Sancinetti (2009) com 647 

profissionais de uma instituição hospitalar da cidade de São Paulo. Demonstrou que 

que 56% (362) dos trabalhadores do quadro ausentaram-se por motivo de saúde. 

Desse total, 91,2% (333) eram mulheres com idade média de 40,2 anos, sendo que 

83,1% alegaram ter apenas um único vínculo empregatício. Desmistifica-se que a 
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única relação entre o numero de absenteísmo com o número de vínculos 

empregatícios. O estudo também demonstrou que a idade, o sexo, tempo de 

experiência não teve relação com o numero de ausências profissionais. 

Pires et al (2010) destacam que a redução da carga horaria no trabalho da 

enfermagem é uma importante estratégia para diminuição dos números de casos de 

enfermidades e doenças ocupacionais. Para os autores, não se trata apenas da 

defesa de privilégios mais sim a garantia de prover condições dignas tanto para o 

trabalhador como também para a população que recebe o atendimento. 

Em estudo realizado pelos autores, Feli et al. (2015) com 452 participantes 

trabalhadores de enfermagem em 3 hospitais no município de São Paulo. Evidenciou 

que dentro de 1 ano foram registrados 879 casos de afastamento devido às cargas 

de trabalho, resultando em 2.709 dias por afastamento ou faltas. Dentre as principais 

doenças notificadas destacam-se as doenças osteomusculares (31,46%), as 

doenças respiratórias (19%), as infecções parasitárias (10,45%), as doenças do 

sistema nervoso (8,22%) e os transtornos mentais e comportamentais (5,28%). 

Ainda segundo os autores Pires et al. (2010) a garantir assistência segura e 

de qualidade é um dever de todas instituições, sejam elas, publicas ou privadas. 

Além disso, contribui também para o plano econômico, já que essas entidades 

passam a ter menos gastos com relação ao absenteísmo por adoecimento 

profissional ou até mesmo reduz ações judiciais contra os serviços de saúde 

causados pelas doenças ocupacionais. 

Além disso, o processo de desgaste e adoecimento resulta na perda parcial 

ou total das capacidades funcionais do indivíduo, diminuindo a capacidade para 

execução de suas atividades, reduzindo sua produtividade no trabalho podendo até 

mesmo trazer sobrecarga nos trabalhadores que exercem atividades juntos (FELI et 

al. 2015). 

Outros autores relacionam que a carga maior que 40 horas/semana esta 

associada a diversas doenças musculares, cardiovascular e transtornos emocionais, 

mudanças fisiológicas como a redução da imunidade, alteração do padrão do sono, 

ganho de peso, síndromes metabólicas, além do maior consumo de álcool ( 
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FERNANDES et al., 2013). 

No estudo de Fernandes et al. (2013), em 18 hospitais públicos no município 

do Rio de Janeiro, foram analisadas as jornadas profissional e doméstica de 2.279 

profissionais da enfermagem. Foi constatado que as longas jornadas profissionais e 

totais estão associadas a um número elevado de consumo de alimentos fritos, a 

ausência da prática de exercícios físicos e um elevado índice de massa corporal 

(IMC) no grupo feminino, porém não foi percebido tal fato na população masculina 

estudada. Resultado este que pode estar diretamente relacionado ao acúmulo de 

funções na vida particular e profissional, resultando maior exposição a fatores de 

risco para a saúde e menor tempo para as necessidades pessoais. 

Nesse sentido, Fernandes et al (2018) defende que as longas jornadas 

poderiam afetar a saúde de seus trabalhadores uma vez que existe menos tempo 

disponível para tempo de sono e recuperação, para atividades como lazer e práticas 

de exercícios físicos, culminando com maior exposição aos riscos inerentes ao 

trabalho, bem como para as vulnerabilidades a doenças orgânicas. 

Karino et al (2015) pesquisaram a relação da carga horária de trabalho com 

o desgaste e adoecimento dos trabalhadores de enfermagem de um hospital escola 

em Curitiba-PR, composta por uma população de 1.360 trabalhadores de 

enfermagem. O estudo concluiu que estes profissionais estão expostos aos diversos 

tipos de cargas geradoras do processo de desgastes, conforte pode ser visto no 

gráfico 01 abaixo. Além disso, o resultado do estudo demonstrou resultados 

semelhantes a outros estudos, evidenciando altos índices de afastamento por 

doenças e dores osteoarticulares, como torções, fraturas, luxações, contusões e a 

incapacidade motora; transtornos emocionais e psíquicos como o estresse, 

alterações de humor, ansiedade, depressão e insônia; e devido a distúrbios 

biológicos como as doenças infectocontagiosas. 
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Gráfico 01: Principais causas de desgaste dos profissionais da Enfermagem em um Hospital escola 

de Curitiba entre os anos de 2009-2011 

Fonte: KARINO (2015, p.1015). 
 
 

Conforme já afirmado, as implicações podem ir além da saúde do trabalhador, 

afetando a qualidade da assistência ofertada e implicando na saúde de quem recebe 

a assistência, fato este que é evidenciado no estudo de Magalhaes et al. (2017) ao 

pesquisar 157.481 pacientes, 502 profissionais de enfermagem e 264 observações 

dos resultados de segurança. Em seu estudo evidenciou-se um aumento do numero 

de infecções urinárias relacionadas a procedimentos invasivos, bem como o numero 

de insatisfações por parte dos pacientes entrevistados. 

De acordo com Dias et al. (2013) inúmeras são as pesquisas que relacionam 

a alta carga horaria do trabalho em saúde com o surgimento de inúmeras doenças 

como estresse, depressão e até mesmo a síndrome do esgotamento profissional. 

Sendo assim, sua redução deve certamente contribuir para melhora das condições 

de saúde do trabalho e consequentemente trazer melhoras em sua condição de vida 

pessoal e social. 

Conforme o autor Santos (2017), a redução da jornada de trabalho resultara 

em inúmeras mudanças satisfatórias, tanto para qualidade da assistência, quanto 

para sua segurança. Além disso, serão construídas melhores condições de trabalho 

para seus trabalhadores, menos tempo no trabalho que contribuíram para práticas 

de lazer, aperfeiçoamento profissional, praticas e cuidados em relação à própria 

saúde. 
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4. CONCLUSÃO 
 
 

Apesar da limitação do presente trabalho, o estudo pode destacar a 

importância do projeto de 30 horas semanais para enfermagem a partir da redução 

de sua carga horária. Evidenciaram-se inúmeros benefícios tanto para a melhora 

qualidade das condições de trabalho, considerando que este meio de trabalho é 

repleto de fatores e riscos ocupacionais, bem como para a qualidade e garantia dos 

serviços ofertados. 

O autor do presente trabalho acredita que a luta e defesa das 30 horas é um 

assunto discutido há anos, cujas vantagens são evidenciadas em diversos estudos, 

contudo devido a questões sociopolíticas ainda não obteve sua aprovação no âmbito 

nacional brasileiro. A enfermagem é uma profissão do cuidado que mantem contato 

humano 24 horas por dia, esta deve estar inserida em um ambiente seguro com 

condições de trabalho dignas e assim refletir na oferta de uma assistência mais 

segura e de qualificada. 
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