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Perguntas 

 

1. Qual é o objetivo principal do seu projeto? 

O objetivo do projeto é alterar o atual regime de trabalho dos profissionais de enfermagem, em geral 

organizado em uma escala de trinta e seis horas de trabalho por doze de folga. O projeto prevê que 

os profissionais da área passem a trabalhar regularmente obedecendo a uma escala de 30 horas 

semanais, tal qual sugere a Organização Internacional do Trabalho.     

2. Por que o(a) Sr.(a) considera seu projeto importante? 

O projeto é de extrema importância uma vez que auxilia a categoria desses profissionais a garantir 

uma jornada digna e humana, que não impeça o enfermeiro ou auxiliar de enfermagem de ter uma 

rotina para além do ambiente de trabalho. Atualmente, o regime estafante e a sobrecarga a que estão 

submetidos os enfermeiros e afins, aliadas a um salário baixo, resulta no acúmulo de dois um mais 

empregos, prática comum entre a categoria. Não por acaso, os enfermeiros são constantemente 

vitimas da Síndrome de Burnout, patologia onde o paciente apresenta quadros de depressão e 

desgaste psicológicos originários do estresse na esfera profissional.  

3. Que parte do setor da Sociedade demandou que o(a) Sr.(a) apresentasse? A quem se 

destina esse projeto? 

A demanda surgiu de nosso contato com o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo 

(SEESP), e o projeto se destina essencialmente aos profissionais dessa área.  

4. Qual será o custo de execução desse projeto? 

Nenhum custo, a não ser as adaptações orçamentárias de cada instituição de saúde, pública ou 

privada, para readequar seu quadro de funcionários de acordo com a nova lógica de trabalho.  

5. Se aprovado, quais serão as fases para implementação e prazo do projeto? 

O projeto, uma vez aprovado e sancionado, terá seis meses para ser implantado em todas as 

entidades de saúde, quer sejam públicas ou privadas, localizadas no município.  

6. Em quanto tempo o(a) Sr.(a) espera que o projeto surta efeito? 

Esperamos que ele surta efeito assim que for implementado.  

7. Quais são os benefícios que esse projeto trará à Sociedade, qual parcela será beneficiada 

por ele? 

Esse projeto trará mais qualidade de vida aos profissionais da área, permitindo assim que eles 

possam dar conta de seu trabalho sem serem submetidos à uma jornada estafante, que se sobrepõe 

à vida pessoal e a outros projetos particulares.  



8. Há outros como ele, algum que pudesse ser regulamentado em menos tempo do que ele 

precisa para tramitar? 

Não.  

9. Quantas vezes o Sr.(a) defendeu o seu projeto na tribuna? 

Nenhuma, até o momento.  

10. Esse projeto é sustentável, ou seja, poderá ser mantido por outras gestões? Se sim, como 

garantir isso? 

Sim.  


