Avaliação do impacto da redução para 30 horas semanais da
jornada máxima de trabalho dos profissionais de enfermagem no
estado de São Paulo

Introdução
O Projeto de Lei 347 / 2018 estabelece jornada de trabalho de 30 horas para
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no estado de São Paulo.
Atualmente, a jornada de trabalho desses profissionais é regida pelas leis
trabalhistas, não podendo exceder 44 horas semanais. No entanto, na prática,
especialmente nos hospitais privados, a carga horária média da maior parte dos
trabalhadores da área é de 36 horas.
Esta medida terá impacto significativo sobre o setor saúde de São Paulo, afetando
a assistência aos pacientes, o custo da prestação de serviços nos âmbitos público
e privado e, portanto, a sustentabilidade do setor.
Afinal, propostas que imponham novos custos devem resultar em menos
investimentos, aumento dos preços dos serviços prestados e, consequentemente,
maior dificuldade de acesso da população aos serviços privados, os quais têm um
papel fundamental no sistema de saúde no país, onde quase 60% dos gastos com
saúde são particulares.
O impacto de medidas que pressionem os custos da saúde não se restringe ao
setor privado. Em um momento de ajuste das contas públicas, é desaconselhável
a adoção de medidas que impliquem aumento dos gastos do governo sem uma

evidência clara de contrapartida em termos de melhora da qualidade dos serviços
públicos.
A garantia de condições adequadas de trabalho para qualquer profissional de
saúde é fundamental para a qualidade da assistência. A limitação da carga horária,
porém, se, por um lado, implica maiores gastos para os empregadores, por outro,
pode levar o profissional a buscar novas fontes de renda, prejudicando, assim, a
sua qualidade de vida.
O setor atualmente já sofre com escassez de mão de obra, uma vez que a
quantidade de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem não é suficiente
para preencher todas as posições, resultando nas duplas jornadas de trabalho.
A medida proposta, portanto, além de elevar custos, tenderia a intensificar este
processo.

Quantidade de profissionais por natureza jurídica da instituição empregadora
O setor de saúde brasileiro é um dos principais empregadores do país, responsável
pela geração de cerca de 3 milhões de ocupações formais, segundo dados do
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde. Parte
significativa destas ocupações são preenchidas por profissionais de enfermagem.
Segundo dados da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do
Trabalho e Emprego –, existiam 338.708 vínculos de trabalho formal preenchidos
por profissionais de enfermagem em São Paulo em 2016. Deste total, 37,1% ou
125.663 vínculos eram auxiliares de enfermagem, 39,1% ou 132.433 eram
técnicos de enfermagem e 23,8% ou 80.612, enfermeiros.
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Total de vínculos de trabalho de auxiliares de enfermagem – por natureza
jurídica da instituição empregadora – SP – 2016
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Fonte: Elaboração Anahp a partir da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do
Trabalho e Emprego).

•

Auxiliares de enfermagem

A maioria dos auxiliares de enfermagem tem carga horária semanal de trabalho na
faixa de 31 a 40 horas semanais (70.351 vínculos). 17.577 vínculos têm carga entre
41 e 44 horas semanais.
A maior parte dos auxiliares de enfermagem (74.263) atua no setor privado.
Destes, 71.303 têm carga de mais de 30 horas por semana.

Total de vínculos de trabalho de auxiliares de enfermagem – por carga
horária, faixa de remuneração e natureza jurídica da instituição
empregadora – SP – 2016

Fonte: Elaboração Anahp a partir da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do
Trabalho e Emprego).

•

Técnicos de enfermagem

A maioria dos técnicos de enfermagem tem carga horária semanal de trabalho na
faixa de 31 a 40 horas semanais (99.108 vínculos). 16.963 vínculos têm carga entre
41 e 44 horas semanais.
A maior parte dos técnicos de enfermagem (103.942) atua no setor privado.
Destes, 101.595 têm carga de mais de 30 horas por semana.

Total de vínculos de trabalho de técnicos de enfermagem – por carga
horária, faixa de remuneração e natureza jurídica da instituição
empregadora – SP – 2016

Fonte: Elaboração Anahp a partir da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do
Trabalho e Emprego).

•

Enfermeiros

A maioria dos enfermeiros tem carga horária semanal de trabalho na faixa de 31 a
40 horas semanais (49.722 vínculos). 13.558 vínculos têm carga entre 41 e 44
horas semanais.
A maior parte dos enfermeiros (55.336) atua no setor privado. Destes, 52.890 têm
carga de mais de 30 horas por semana.

Total de vínculos de trabalho de enfermeiros – por carga horária, faixa de
remuneração e natureza jurídica da instituição empregadora – SP – 2016

Fonte: Elaboração Anahp a partir da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do
Trabalho e Emprego).

Avaliação de impacto
Caso o projeto de lei seja aprovado, os cenários analisados contemplam a criação
de novas vagas para manutenção do atendimento. Contudo, é preciso ressaltar
que há limites de repasse do aumento dos custos para os preços dos serviços.
Logo, é provável que houvesse mudanças nas perspectivas de novos
investimentos e redução do número de profissionais atuando na área assistencial
direta ao paciente, o que pode afetar a qualidade dos serviços prestados.
Para manter o nível de atenção no atendimento com a redução da carga para 30
horas semanais, estima-se que seria necessário criar 64.987 novos postos em São
Paulo, sendo 16.167 de enfermeiros, 27.337 de técnicos de enfermagem e 21.483
de auxiliares de enfermagem, a maior parte do total (55.768) no setor privado.

Estimativa de novos postos de trabalho de enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem em 2016 em São Paulo com a redução da carga
horária

Fonte: Estimativas Anahp a partir da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do
Trabalho e Emprego).

O impacto financeiro destas novas contratações é relevante, em especial para as
empresas privadas, que são os principais empregadores na área da saúde.
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contratações demandariam recursos financeiros da ordem de R$ 2,7 bilhões
por ano (em R$ de 2017) no setor público.

Impacto financeiro (R$ de 2017) da redução da carga horária de trabalho
para 30 horas semanais, considerando salários e encargos das novas
contratações – por natureza jurídica da instituição – São Paulo

Fonte: Estimativas Anahp.

Vale ressaltar que, além dos custos trabalhistas, não foram consideradas as
despesas com benefícios, os investimentos em treinamento da nova força de
trabalho e a possível escassez de mão-de-obra, principalmente nas regiões menos
desenvolvidas do estado.
Sem novas fontes de recursos da União para Estados e Municípios, é possível que
parte destes novos postos não sejam criados, resultando na redução do tamanho
das equipes de atendimento de enfermagem nos hospitais e postos de saúde, o
que impactaria diretamente a qualidade da assistência.
Para as Instituições privadas, o impacto financeiro é ainda mais significativo,
quase alcançando a cifra de R$ 2,3 bilhões. Com encargos trabalhistas, os
custos adicionais para o setor de saúde privado de São Paulo poderiam
alcançar os R$ 3,8 bilhões.
Nos hospitais Anahp, os custos de pessoal responderam por 37,4% das despesas
hospitalares em 2017. O aumento destas despesas, com novas contratações,
portanto, tenderia a ter impacto significativo nas despesas hospitalares e
comprometer, assim, o equilíbrio financeiro das instituições privadas e a prestação
de serviços à população.

Distribuição da despesa total segundo tipo de despesa – Média dos hospitais Anahp
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Fonte: SINHA/Anahp.
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