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As atividades do profissional da enfermagem estão regulamentadas desde 1955, 
com a edição da Lei nº 2604, de 17 de setembro do mesmo ano, assim como 
normas que vem sendo editadas periodicamente a fim de adequar tanto às novas 
atividades decorrentes do avanço da técnica, assim como às novas peculiaridades 
que se apresentam, sinal da mudança inexorável dos tempos.  
É assim por exemplo com o surgimento das bactérias resistentes a antibióticos, as 
novas epidemias, como a Dengue, e por fim, mas não menos importante, o 
crescente stress peculiar da vida moderna complexa e da demanda nas atividades 
cotidianas profissionais.  
Com efeito, devido à crescente complexidade das atividades relacionadas a 
enfermagem, as jornadas de trabalho excedentes a seis horas diárias, tornam-se 
menos produtivas, e certamente mais sujeitas a erros, devido à fadiga e ao stress.  
Em razão disso as atividades ligadas diretamente à saúde são consideradas hoje 
insalubres e certamente exaustivas, razão pela qual já se pratica comezinhamente 
a jornada de trinta horas semanais.  
Destarte, o presente Projeto de Lei visa nada mais do que a preservação dos 
profissionais de enfermagem, e indiretamente todos os envolvidos no atendimento 
a pacientes.  
Desnecessário ressaltar que a própria Carta Magna já contempla regimes especiais 
de trabalho, em razão das peculiaridades de cada atividade.  
Outros grandes municípios, como o Rio de Janeiro, preocupados com as atividades 
relacionadas aos profissionais da enfermagem, fez com que o prefeito Eduardo Paes 
sancionasse no dia 19 de junho próximo passado o Projeto de Lei nº 1368/2012 
que reduz a carga horária para esses trabalhadores em 30 horas semanais.  
De certo que a medida pretendida possui reflexo econômico, mas ao mesmo tempo 
visa garantir a higidez dos profissionais como forma de proteção da atividade e da 
população atendida por eles.  
Sendo assim, por se tratar de medida de alto impacto social e grande relevância 
para o serviço de saúde, concito os Nobres Pares a votar favoravelmente a presente 
medida.  
 


