
Depois de décadas de luta, fi-
nalmente é instituída a lei 
14.434/2022 que estabelece o 
Piso Nacional da Enfermagem. 
A nova legislação, publicada dia 
5 de agosto de 2022 no Diário 
Oficial da União, estabelece que 
o piso mínimo para enfermei-
ros no Brasil passa a ser de R$ 
4.750,00 sendo que técnicos de 
Enfermagem terão como piso 
70% do valor, R$ 3.325,00 e Au-
xiliares e Parteiras terão como 
base 50% do valor dos enfermei-
ros, ou seja, R$ 2.375,00. O novo 
piso passa a valer já em agosto,  
o que significa que as empre-
sas devem pagar o valor já no 
próximo holerite, em setembro.  
“Esta é uma conquista de muita 
luta e perseverança dos profissio-
nais da Enfermagem e das entida-
des de classe, como o Sinsaúde, 
que defendem esta bandeira des-
de o início. Parabéns aos traba-
lhadores por esta vitória”, come-
mora a presidente do Sinsaúde, 
Sofia Rodrigues do Nascimento.  
 A nova lei, resultado do PL 
2564/2020, proposto pelo sena-

dor Fabiano Contarato (PT) e 
alterado pela senadora Elisiane 
Gama (Cidadania), foi aprovada 
pelo Senado no ano passado e 
pela Câmara dos Deputados no 
começo de maio. Desde então, 
esperava pela sanção presiden-
cial, que só aconteceu, com veto 
parcial, após a promulgação da 
PEC 11/2021, que garantiu na 
Constituição Federal a criação 
do piso e que o Governo Federal, 
estados e municípios incluíssem 
em seus orçamentos do próximo 
ano o reajuste para os servidores 
públicos.
VETO
A Presidência da República vetou 
a parte do PL 2564/2020 que pre-
via reajustes anuais do piso na-
cional com base no INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumi-
dor). O veto ainda pode ser der-
rubado pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo de 30 dias após 
a comunicação da Presidência. 
Sindicatos, Federações e demais 
entidades de saúde continuam 
mobilizados, pois entendem que 
a luta pelo salário justo continua. 
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Vitória dos trabalhadores da Saúde
Piso Nacional da Enfermagem vira lei e começa a valer

PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM

Enfermeiros R$ 4.750

Técnicos de Enfermagem 70% do valor da enfermeiro R$ 3.375

Auxiliar de Enfermagem 50% do valor da enfermeiro R$ 2.325

Parteiras 50% do valor da enfermeiro R$ 2.325
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Uma vitória histórica. Mais que 
isso, uma reparação histórica 
de um direito da categoria que 
o PL 2564/2020 corrigiu. De-
pois de uma luta de décadas, da 
qual o Sinsaúde se empenhou 
de todas as formas, o gover-
no federal sancionou o Projeto 
de Lei que cria o piso salarial 
para enfermeiros em todo o 
País. Para mim, e muitos com-
panheiros, essa luta começou 
há 30 anos, quando lotávamos 
vários ônibus para ir à Brasília 
brigar pelo piso salarial. 
O piso nacional vem corrigir 
uma injustiça que vigorava há 
décadas, que é a desigualdade 
salarial nas mais variadas regi-
ões do país. Nossa entidade foi 
pioneira na conquista do piso 
salarial por função e por mui-
tos anos lutou para que os pi-
sos fossem unificados em nos-
sa base. Entretanto, os baixos 
salários praticados em muitos 
estados do Brasil e mesmo do 
interior de São Paulo, impedia 
esse avanço.
O presidente da Federação 
Paulista da Saúde, Edison La-
ércio de Oliveira, que presidiu 
o Sinsaúde Campinas por mui-
tos anos teve papel da maior 
importância neste contexto. 
Acumulando a presidência das 
duas entidades batalhou, claro 

que junto de sua diretoria, para 
que a unificação acontecesse. 
Ela não veio por questões re-
gionais e então a luta por uma 
legislação que atendesse a essa 
necessidade se fez ainda mais 
necessária.  
Por isso, esta conquista se re-
veste de alegria para a catego-
ria e é também um marco histó-
rico para a saúde. 
Reduz ainda a necessidade de 
profissionais deixarem sua ter-
ra natal em busca de melhores 
salários e condições de vida. A 
partir de agora, de norte a sul, 
leste a oeste deste nosso Bra-
sil, ninguém 
poderá ganhar 
menos que o 
e s t abe l ec ido 
na legislação.
Só não pode-
mos esquecer 
de uma coisa: 
piso salarial 
é o mínimo, 
não o máxi-
mo. Portanto, 
a nossa luta 
pela valorização dos trabalha-
dores da saúde deve continuar. 
É preciso reduzir a diferença 
existente entre os ganhos dos 
profissionais que atuam no se-
tor. Valorizar, sim, aqueles que 
possuem títulos, mas que isso 

seja feito de forma justa.
Uma injustiça já é corrigi-
da com a nova lei, como bem 
aponta o autor da proposta do 
piso salarial, senador Fabiano 
Contarato, do PT do Espírito 
Santo. Segundo ele a nova lei 
vai beneficiar principalmente 
as populações feminina e ne-
gra, que são maioria na área de 
enfermagem. De fato, dos 2,7 
milhões de profissionais, 85% 
são de mulheres e mais de 53% 
desses profissionais são com-
postos de pretos e pardos. É 
muito mais que uma vitória da 
categoria. É uma vitória social. 

É a nossa vitó-
ria. Mais uma. 
Para que essa vi-
tória seja com-
pleta é preciso 
derrubar o veto 
do presidente 
ao dispositivo 
que vinculava 
o reajuste dos 
pisos ao Índi-
ce Nacional de 
Preços ao Con-

sumidor (INPC). A luta do Sin-
saúde continua e mais do que 
nunca vamos precisar da união  
dos trabalhadores para garantir 
que o piso salarial se mantenha 
vantajoso e digno da categoria. 
É merecido. 

A vitória é histórica, mas a luta continua

O piso nacional vem 
corrigir uma injustiça 

que vigorava há 
décadas, que é a 

desigualdade salarial 
nas mais variadas 

regiões do país
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E agora que o piso nacional foi aprovado?
Lei 14.434/2022

Foi uma longa trajetória 
até que o Piso Nacional 
da Enfermagem se tornas-
se lei. A aprovação no Se-
nado aconteceu no final 
do ano passa-
do e na Câma-
ra o apoio foi 
incontestável, 
com 473 vo-
tos a 9, no se-
gundo turno 
de votação. Os 
votos contrá-
rios foram todos 
do Partido Novo.  
Para a vice-presi-
dente do Sinsaú-
de, Juliana Ma-
chado, a luta no 
campo político foi 

vencida, mas a mobiliza-
ção dos trabalhadores e a 
ação sindical devem con-
tinuar fortes. “Precisamos 
avançar na melhoria dos 

benefícios, não 
retroceder nas 
conquistas, ga-
rantir a reposi-
ção das perdas 
inf lacionár ias 
nos próximos 
anos e lutar 
também pelas 

outras categorias 
que atuam na saú-
de”. Respondemos 
as principais dúvi-
das sobre as novas 
regras. 

Quando começa a valer?
A lei 14.434/2022 tem validade imediata a partir de sua publi-
cação no diário oficial, o que aconteceu na sexta-feira, dia 5. 
Para a iniciativa privada, hospitais, clínicas e laboratórios etc, 
os salários deverão ser adequados à lei já no próximo 
holerite, de setembro.  
 
Qual valor do piso?
O Piso Nacional da Enfermagem prevê 
o salário para enfermeiros de R$ 4.750. 
Ele dá base para os demais profissionais 
da área: Técnicos de Enfermagem rece-
berão 70% deste valor, R$ 3.325, e Auxi-
liares e Parteiras 50% do valor, R$ 2.375. 

E quem já ganha mais que o piso?
Vai continuar ganhando, lembrando que nossa luta sempre 

foi pela valorização da categoria da saúde. Piso salarial é o 
mínimo. Nossa luta é para que todos ganhem mais.

E os acordos ou convenções que foram assinados?
A nova lei prevê que contratos, acordos e convenções 

coletivas respeitarão o piso nacional da Enferma-
gem, considerando ilegal e ilícita a sua descon-
sideração ou supressão. Ou seja, as empre-
sas têm que cumprir o piso da Enfermagem. 

A lei foi sancionada integralmente?
Não. O presidente vetou o artigo que garan-

tia reajuste automático do piso com base no 
INPC (Índice Nacional de Preços ao Consu-

midor). O Congresso ainda pode derrubar o veto, 
dentro do prazo de 30 dias. Os reajustes futuros depen-

derão de negociações e da luta sindical.

Mobilização pela derrubada do veto
Trabalhadores e entidades 
representantes da catego-
ria de todo o Brasil vão se 
mobilizar para pressionar o 
Congresso Nacional para a 
derrubada do veto presiden-
cial, que retirou da lei do Piso 
Nacional da Enfermagem o 
artigo que obrigava o reajus-
te anual com base no INPC.  
“É o momento de unirmos 
forças e fazermos pressão 
para que senadores e depu-

tados federais derrubem o 
veto presidencial e garantam 
que o piso não seja corroído 
pela inflação. Isto não dimi-
nui a luta por aumentos reais 
acima da inflação no futuro”, 
pondera a presidente Sofia.  
É preciso usar todos os meios 
disponíveis, como ofícios, 
e-mails, redes sociais, telefone-
mas ou falar diretamente com 
o parlamentar para conseguir o 
apoio à derrubada do veto.

JULIANA MACHADO

“
Precisamos 
avançar na 

melhoria dos 
benefícios

“
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Cumprimento da lei é imediato 
Orientação do Sindicato

O Sinsaúde encami-
nhou ofício a todos 
empregadores e es-

tabelecimentos de servi-
ços de saúde da área de 
abrangência orientando 
para o cumprimento da Lei 
14.434, que institui o piso 
salarial nacional da enfer-
magem, que engloba técni-
cos, auxiliares e parteiras.  
A orientação do Sindicato é 
que a partir de 5 de agosto 
de 2022 os pisos salariais 
da enfermagem deverão ser 
de acordo com o previsto 
na lei para todos os profis-
sionais de saúde do setor 
privado, independentemen-
te de onde atuem (hospital, 
clínica, consultório, labo-
ratório, etc). O piso de en-
fermeiro passa a ser de R$ 
4.750,00, do técnico de en-

fermagem de R$ 3.325,00 e 
do auxiliar de enfermagem e 
da parteira de R$ 2.375,00.  
A lei determina também 
que não poderá haver re-
dução salarial, caso o tra-
balhador já tiver salário 
superior ao previsto na lei. 
De acordo com o Sindica-
to, os empregadores deve-
rão continuar observan-
do as demais cláusulas da 
Norma Coletiva vigente. 
O departamento jurídico do 
Sinsaúde orienta ainda que 
os salários inferiores ao 
estipulado na legislação e 
que sejam de acordos indi-
viduais, contratos, acordos 
e convenções coletivas, são 
considerados ilegais e ilíci-
tos pela nova lei, devendo 
ser respeitados os salários 
previstos.

Com a publicação da Lei 14.434, os acor-
dos coletivos, contratos e convenções co-
letivas devem respeitar o piso salarial da 
enfermagem, sendo considerada ilegal e 
ilícita a sua desconsideração ou supressão.  
Portanto, o Sinsaúde disponibiliza o e-mail 
juridico@sinsaude.org.br para que os pro-
fissionais denunciem o descumprimento 
dos direitos trabalhistas como demissão em massa, mu-
danças de jornada, alteração de função, entre outros.  

“Estaremos atentos a pos-
síveis irregularidades das 
empresas e iremos res-
ponder imediatamente 
para assegurar os direitos 
dos profissionais da cate-
goria. Demos um grande 
passo rumo à valorização dos profissionais 

de saúde e lutaremos para que a lei seja cumprida”, 
afirma Paulo Gonçalves, diretor Jurídico do Sinsaúde.

PAULO GONÇALVES

“
Lutaremos

para que a lei
seja cumprida

“

Sinsaúde abre canal para denúncias

A orientação do Sindicato é que a partir de 5 de agosto de 2022 os pisos salariais da enfermagem 
deverão ser de acordo com o previsto na lei para todos os profissionais de saúde do setor privado, 

independentemente de onde atuem: hospital, clínica, consultório, laboratório, etc.


