
 

  

Nota de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 
 

 

O FÓRUM NACIONAL DA ENFERMAGEM: 30 HORAS 

JÁ!, conforme deliberado em sua Reunião Ordinária ocorrida no dia 

17 de março de 2020, em Brasília-DF, diante da pandemia da 

COVID-19 decretada pela Organização Mundial da Saúde, reafirma 

seu total apoio aos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem que estão na linha de frente para o atendimento da 

população vítimas deste vírus, e vem perante o Ministério da 

Saúde, as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, os 

Conselhos de Saúde e as Instituições Públicas e Privadas de Saúde 

exigir que estes profissionais recebam toda a orientação e 

capacitação técnica adequada para o atendimento, proteção e 

segurança necessárias para o bom desempenho de suas funções. 

Há décadas a Enfermagem vem lutando por melhores 

condições de trabalho, salário e remuneração e, mesmo vivendo 

uma grande desvalorização histórica por parte da maioria daqueles 

que compõem a classe política brasileira, que teima em não 

reconhecer seu verdadeiro valor se furtando em apoiar o Projeto 

de Lei 2295/2000 (Jornada Semanal de Trabalho de 30 horas) e 

Projeto de Lei 459/2015 (Piso Salarial da Enfermagem), se coloca 



 

  

na linha de frente em defesa da saúde da população brasileira. 

Enquanto as instituições e entidades se protegem do 

ataque do COVID-19, se encapsulando no fechamento de suas 

portas, a enfermagem brasileira, com seus bravos soldados, se 

coloca nas trincheiras para enfrentar o inimigo, estando na linha 

de frente para conter essa Pandemia que afeta o mundo, mesmo 

sendo submetidos às situações precárias e inadequadas de 

trabalho, vivendo uma situação de grande risco para suas próprias 

vidas, com sobrecarga de trabalho em função de um 

dimensionamento insuficiente de profissionais, visto que muitos 

estabelecimentos de saúde não respeitam a Resolução n. 543/2017 

do Conselho Federal de Enfermagem, que trata sobre o 

dimensionamento dos profissionais de enfermagem e, sequer, 

tendo direito à um espaço adequado para descanso durante os 

turnos de trabalho. 

O ano de 2020 é considerado o Ano Internacional da 

Enfermagem e, justamente neste ano o mundo precisa enxergar o 

grande valor que um profissional de enfermagem representa para 

a vida de um ser humano. Verdadeiros heróis nessa luta! 

O Fórum Nacional da Enfermagem vem, perante às 

autoridades, diante da Pandemia causada pelo COVID-19, cobrar 

que adotem medidas imediatas para o apoio, proteção e segurança 



 

  

dos mais de 2,3 milhões de profissionais de enfermagem que se 

encontram empenhados na luta contra esse terrível mal. 

A enfermagem brasileira é a maior parceirada da 

população e das autoridades no combate  ao COVID-19 e não se 

furtará em exercer a profissão com coragem, dignidade, ética e 

responsabilidade, contudo, é preciso que as autoridades tomem 

medidas urgentes para a proteção de quem estará na linha de 

frente do atendimento e no combate da COVID-19, especialmente 

adquirindo, em caráter de urgência, Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI`s e contratando emergencialmente mais 

profissionais para atender a população. 

 

Brasília, 18 de março de 2020. 
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