
 

 

    

FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTÍNUA 
Motor da melhoria na prestação e gestão dos cuidados de enfermagem 

 

Nº 

02 ABR/MAI 

2021 

Registe-se já na nova plataforma On-Line e tenha acesso à sua área de sócio: 

www.sipenf.org.pt 

Neste número: 

• Formação Profissional 

• O SIPEnf 

• As máscaras e saúde mental 

• Legislação 



 

 

  2 

 
 
 

 
Caros leitores,  

O tema central desta segunda edição não podia ser outro, Formação Profissional. A forma-
ção profissional contínua é o motor da melhoria na prestação e gestão dos cuidados de enferma-
gem, permitindo aos enfermeiros não só alcançar objetivos pessoais e profissionais como também 
o aperfeiçoar e o evoluir no seu desempenho profissional.  
Nesta matéria o SIPEnf é um sindicato de enfermeiros que marca a diferença, nesta área o SIPEnf é 
transcendente!  
O SIPEnf é certificado não só pelo INEM (Cert. nº 128EA.SBVDAE.05/2020) e com também pela 
DGERT (Cert. nº 4037/2021). Para além da certificação pelas referidas entidades que atestam a 
qualidade da formação ministrada no SIPEnf os enfermeiros encontram uma oferta formativa vari-
ada desenvolvida por uma equipa dinâmica e experiente e com custos moderados para os seus 
associados.  
Os processos de certificação e acreditação das entidades formadoras no nosso País são complexos, 
têm custos elevados e implicam um planeamento a médio e longo prazo que só um sindicato de 
enfermeiros com a experiência do SIPEnf consegue suportar, daí sermos o único sindicato da área 
da enfermagem com estas certificações.  
A Direção do SIPEnf convida todos os seus associados, e todos os enfermeiros Portugueses, a visi-
tarem o nosso website onde serão divulgadas regularmente as novas ações de formação. Todos os 
enfermeiros poderão realizar a inscrição no website.  
Os enfermeiros Portugueses, e especialmente os nossos associados podem contar com o SIPEnf 
para SUPERAR o objetivo da formação e desenvolvimento profissional. 
Fiquem bem, fiquem seguros. 
 

João Paulo Palrilha | Sócio nº 6312 
 
Gestor de formação, tesoureiro e dirigente sindical do SIPEnf 

www.sipenf.org.pt 
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO SIPEnf 
Único sindicato da área da enfermagem com estas certificações 
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TESTEMUNHO DE UMA FORMANDA 
A mais valia da formação 

As constantes exigências da enfermagem, que variam e evoluem ao longo dos dias, fazem com que 
a nossa formação de base nos pareça insuficiente para o desempenho da nossa profissão. Esta li-
mitação desperta em nós um sentimento de necessidade de atualização constante e desenvolvi-
mento de competências. 

O SIPEnf exerce um papel fundamental, disponibilizando uma oferta formativa atualizada, diversifi-
cada e bastante focada nas necessidades dos profissionais de enfermagem, dando uma resposta 
concreta às exigências que enfrentamos no nosso dia a dia. 

Da minha experiência enquanto formanda, destaco a qualidade dos profissionais que desenvolvem 
a formação, assim como a pertinência dos temas/conteúdos que são abordados. Em termos de 
metodologias, realço a forma proativa com que as ações decorrem, recorrendo a diversas ferra-
mentas e a casos concretos que visam enriquecer a partilha e transmissão de conhecimentos. 

É uma grande mais valia poder contar com a formação que o SIPEnf nos proporciona, de forma a 
podermos estar atualizados e preparados para enfrentar os desafios diários que surgem ao longo 
da nossa carreira de enfermagem. 

 

Susana Homem | Sócia nº 9766 
 
Formanda 
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O SIPEnf 
Antigo Sindicato dos Enfermeiros do Centro 
 

A principal função dos sindicatos é averiguar o cumprimento da lei pela entidade empregadora e 

em sede negocial obter melhores condições laborais da classe que representa, no geral, e em parti-
cular dos seus associados.  
O Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem é um sindicato apartidário que desde a 
sua fundação, inicialmente como Sindicato dos Enfermeiros do Centro, como estrutura regional e 
posteriormente de âmbito nacional com a atual designação, luta e sempre lutou pelo desenvolvi-
mento das condições laborais das enfermeiras e enfermeiros portugueses. Vários marcos sucede-
ram no desenvolvimento da profissão em que a atuação do SIPENF foi determinante, e estamos 
seguros que mais haverá pois acreditamos no valor da Enfermagem e de todos os colegas que diari-
amente trabalham nas diversas instituições de saúde do nosso país. Acreditamos que todos juntos 
seremos sempre mais fortes e, como tal, não obstamos a acordos negociais com outras estruturas 
sindicais de enfermagem, mas sem nunca abdicar dos princípios que nos norteiam e nos quais os 
nossos sócios se reveem. 
Na região Centro, o SIPENF dispõe de uma equipa que desenvolve a sua atividade sindical sem nun-
ca prescindir do exercício da profissão. Para nós, esta é a melhor forma de conhecer o problema 
concreto dos enfermeiros. Nesse sentido, dispomos de vários delegados e dirigentes sindicais que 
contribuem para a identificação de situações cujo enquadramento legal não esteja assegurado, es-
clarecendo sempre as dúvidas dos enfermeiros e resolvendo, por via negocial, as divergências exis-
tentes entre os nossos sócios e as entidades empregadoras em que exercem a sua profissão. É com 
esse intuito que periodicamente reunimos e negociamos com as entidades empregadoras a resolu-
ção de inúmeros conflitos laborais que invariavelmente surgem no mundo do trabalho.  
A nível do CHUC intervimos nos últimos meses de forma a garantir: 
 

Estabilidade laboral de enfermeiros contratados a termo certo e incerto 
Cumprimento do regulamento interno de horários 
Estatuto de trabalhador estudante e cumprimento do estipulado na lei 
Correção de imprecisões a nível de pagamento de trabalho extraordinário 
Adequação de rácios de enfermeiros de acordo com os princípios de dotações seguras estipula-

das 
Contamos com a colaboração de todas e todos os enfermeiros para que em conjunto possamos 
exercer a nossa profissão com todos os direitos e respeito que inequivocamente TODOS merece-
mos. 
 
Edgar Abreu  | Sócio nº 8261 • Serviço de Urgência do CHUC  
Tiago Simões | Sócio nº 8838 • Serviço de Urgência do CHUC  
Pedro Filipe   | Sócio nº 7832 • Serviço de Medicina Intensiva do CHUC  

www.sipenf.org.pt 
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Saúde Mental 

Uso de Máscaras Faciais  
 

Com o avançar pandémico, predominantemente na zona de Lisboa e Vale do Tejo, deram-se rees-

truturações em todos os hospitais, seja a abertura e fecho de serviços como a mobilização de pro-
fissionais. 
O hospital em que trabalho, sendo este um hospital central nesta área, não foi exceção. Como tal, 
foi-me apresentada a possibilidade de realizar turnos extra no serviço de urgência, mais concreta-
mente no setor da Psiquiatria e Saúde Mental. Aceitei, e deparei-me com uma situação com a qual 
já me deparava há vários meses, mas sobre a qual ainda não me tinha debatido realmente. A avalia-
ção de urgência de pacientes psiquiátricos requer o exame do seu estado mental, exame este que 
depende da aparência, comportamento e maneirismos dos utentes. O estado de espírito de um 
indivíduo reflete diretamente o seu estado mental. A título de exemplo, em casos de paranoia pode
-se observar um menor contacto visual e maior reserva em termos de afetos o que, por seu turno, 
impede que o clínico obtenha a informação desejada na sua totalidade (Blanch-Hartigan et al., 
2018). 
Nos dias de hoje, contudo, outras questões impedem que essas informações, tão importantes para 
o clínico, sejam veiculadas na íntegra. Refiro-me à utilização de máscaras faciais em consequência 
da Covid-19, que obriga ao seu uso continuado, especialmente em ambientes fechados e sempre 
que na presença de terceiros. Este aspeto tanto pode remeter para o clínico como para o utente. 
No primeiro caso, pode até comprometer-se a relação terapêutica, já que esta, numa primeira fase, 
assenta na confiança e o uso da máscara retira alguma informação importante, designadamente 
em termos de expressões faciais, chegando mesmo a afetar o tom de voz e a perceção discursiva, 
igualmente importantes para uma conexão de maior proximidade e empatia (Pal et al., 2020). Este 
tipo de barreiras pode até afetar todo o processo de cura, originando retrocessos e potenciando 
estados psicóticos, de ansiedade e de tensão (Pal et al., 2020). 
Assim, enquanto uma boa relação clínico/paciente é crucial para a recuperação deste último, quais-
quer barreiras à comunicação podem espoletar situações que a comprometem. Por outro lado, o 
uso de máscaras faciais por parte dos pacientes/utentes interfere sobremaneira na sua avaliação 
clínica, porquanto impede que o técnico analise de forma acutilante todos os indícios que as ex-
pressões faciais podem conter, nomeadamente no respeitante ao sorriso ou sua ausência; à firme-
za da voz ou, inversamente, ao seu tremular. Por conseguinte, o clínico vê, em parte, comprometi-
da a sua avaliação, tendo de a sustentar com recurso a um eventual improviso e a uma análise mais 
acutilante de aspetos que a máscara, per si, não exclui, designadamente as expressões visuais, co-
mo a posição das sobrancelhas, o cerrar/descerrar das pálpebras, a postura corporal, entre outros 
(Metha et al. 2020).  

www.sipenf.org.pt 
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Saúde Mental 

Uso de Máscaras Faciais [continuação...] 
 

De facto, a face, diz-se, é o espelho da mente, pelo que o comprometimento quanto às suas fun-
ções é, deveras, um impeditivo a uma leitura integral e objetiva da mesma. Assentando a comuni-
cação em premissas verbais e não-verbais, o uso de máscaras faciais pode potenciar a ambiguidade 
discursiva, distorcendo a leitura e análise de estados de espírito fundamentais para um diagnóstico 
correto das patologias com que se está a lidar. 
Paralelamente, o uso da máscara facial pode influir diretamente na socialização e nas interações 
que se pretendem estabelecer entre os intervenientes. Por conseguinte, os clínicos devem buscar 
novas formas de interação com os pacientes de modo a obterem uma informação o mais fidedigna 
possível, onde a leitura e interpretação das emoções não se veja excluída, sob pena de tal resultar 
em equívocos no diagnóstico das patologias, em especial nas concernentes ao foro psiquiátrico. 
Eventualmente, uma relação bidirecional pode colmatar algumas das lacunas advindas do uso des-
te equipamento de proteção, visto o paciente não ter de partilhar com terceiros o seu tempo e o 
seu espaço (Atcherson et al., 2017). 
Por outro lado, cumpre dizer que, em algumas circunstâncias, o uso da máscara, pode, inversamen-
te, contribuir para uma maior eficácia terapêutica, isto nos casos em que os pacientes receiam ver 
escrutinadas as suas emoções, algo que esta impede, fazendo-os sentir mais confortáveis.No en-
tanto, o que efetivamente se pretende é que a relação clínico/paciente seja construída sobre uma 
base de confiança mútua e um ambiente acolhedor e harmonioso, que não gere desconforto. To-
mando-se as medidas adequadas para garantir este ambiente, seguramente superaremos este de-
safio singular com que hoje somos confrontados. Eventualmente, o obstáculo da máscara pode 
muito bem ser o caminho para redescobrir o valor de uma comunicação personalizada e empática 
que, infelizmente, tem vindo a desaparecer de forma gradual. 
Durante vários turnos extra no dito serviço de urgência, esta foi uma temática que muitas vezes dei 
por mim a refletir, interagi com utentes, realizei intervenções com eles, ensinos, mas não reconhe-
ço a cara de nenhum. Tive de reinventar a forma como observo e avalio os doentes, o que neste 
caso estava dificultado por serem desconhecidos, dando mais importância a aspetos que anterior-
mente não dava tanto como é exemplo da sintaxe utilizada e reconhecendo a importância de aspe-
tos como a congruência dos afetos e a observação da mimica facial.  
 
Pedro Lopes | Sócio nº 9690 
 
Enfermeiro especialista do CHLN, Delegado sindical do SIPEnf  

www.sipenf.org.pt 
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ATUALIDADE 

N º1 

FEV/MAR 2021 

FICHA TÉCNICA 
 
Diretor: 
Rui Cavaleiro | Sócio nº 8072 
 
Periocidade: Bimestral 
 
 
 
PUBLICAÇÃO GRATUITA 

Proprietário: 
SIPEnf 
 
Morada e sede redação: 
Rua Filipe Terzi, Lote 5 
61 a 63 
3030 - 014 COIMBRA 
 
Email: 
inforsindical@sipenf.org.pt 

    Legislação 

Decreto-Lei n.º 4/2021 de 8 de janeiro  

Alargamento da ADSE a CIT’s 

O Decreto-Lei n.º 4/2021 de 8 de janeiro, estabelece o alargamento da ADSE aos 

titulares de contrato individual de trabalho que exerçam funções em entidades de 

natureza jurídica pública.  

Aponte o telemóvel para ler DL completo 

www.sipenf.org.pt 

 

Nº 

02 
ABR/MAI 

2021 

Portaria 69/2021 

Subsídio extraordinário de risco COVID-19 

Portaria n.º 69/2021 de 24 de março de 2021 – Define os termos de atribuição 

do subsídio extraordinário de risco no combate à pandemia da doença COVID-19 

e revoga a Portaria n.º 67-A/2021, de 17 de março. 

Aponte o telemóvel para ler DL completo 

Lei n.º 19/2021 de 8 de abril 

Define as condições para a acumulação das prestações por incapacidade perma-

nente com a parcela da remuneração auferida pelos trabalhadores em caso de 

incapacidade parcial resultante de acidente ou doença profissional, alterando 

o Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, que aprova o regime jurídico dos 

acidentes em serviço e das doenças profissionais no âmbito da Administração 

Pública  

Aponte o telemóvel para ler DL completo 


