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Exma. Senhora 

Ministra da Saúde 

Dra. Marta Temido 

Por email: gabinete.ministro@ms.gov.pt 

 
 

STSS/Pt/LD/108  Prc. 0000.20.015   Porto, 18 de Março de 2020 
 

Assunto: Coronavírus SARS-COV-2, gerador da doença COVID-19. Pedido Reunião Urgente 

Exma. Sra. Ministra da Saúde 

Atendendo ao contexto particular que o país atravessa, provocado pela pandemia relacionada com o Coronavírus 

SARS-COV-2, gerador da doença COVID-19, o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnostico e 

Terapêutica (STSS), enquanto representante dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica 

(TSDT), têm vindo a acompanhar, com preocupação, a evolução desta situação de extrema complexidade, na qual 

todos somos parte ativa para garantir a resposta do Serviço Nacional de Saúde, em que especificamente os 

Profissionais de Saúde são imprescindíveis para a manutenção da Saúde Publica. 

Pese embora de muitas vezes, os TSDT não serem referidos como estando na linha da frente no combate à 

pandemia, essa não é a realidade, aliás, como Vossa Exa bem sabe, somos parte ativa na prevenção, no 

diagnóstico e na terapêutica do COVID-19. 

Profissões como as de Técnico de Análises Clinicas e Saúde Publica, Técnico de Radiologia, Técnico de Saúde 

Ambiental, Técnico de Farmácia, Técnico de Cardiopneumologia, entre outros são fundamentais na construção, 

organização e funcionamento da resposta do Serviço Nacional de Saúde a este novo Coronavírus SARS-COV-2, 

gerador da doença COVID-19. 

Os TSTD têm-se disponibilizado, contribuindo positivamente para que se assegure a capacidade de resposta dos 

Serviços Públicos de Saúde, apesar de muitos associados nossos denunciarem  que não têm os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) necessários, tendo por isso o STSS, em tempo oportuno, alertado as instituições para 

que sejam disponibilizados o mais urgentemente possível aos trabalhadores, que estão mais expostos á infeção 

pelo Coronavírus SARS-COV-2. 

Hoje mesmo vamos reforçar esta exigência junto das instituições, assim como a da necessidade de 

contratar mais TSDT, apesar da reorganização dos recursos humanos, existe uma grande pressão em algumas 

áreas e temos também a informação de um número crescente de colegas infetados e em quarentena, o que os 

leva a ficarem afastados dos serviços. 

Exma. Sra Ministra da Saúde 

Vimos em nome dos TSDT, elencar uma serie de atividades que podem ser desenvolvidas por estes 

profissionais de saúde na necessária e importante reorganização de meios humanos tais como: 

 Recolha de amostras biológicas na comunidade em apoio aos ACES 

 Triagem/questionários, screening e linhas de apoio, 

 Cardiopneumologia – Assistência em nebulização (após prescrição, libertando enfermeiros para outras 

atividades de apoio) 

o Gasometrias (colheita e execução) 

o Monitorização de sintomas respiratórios e saturação 

 Apoio domiciliários 

o Recolha e transporte de amostras biológicas 

o Avaliação do estado de saúde de pessoas idosas 

o Garantir medicação habitual 

 Elo de ligação (telefónica com  doentes e seus familiares – follow-up) 
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Estas são algumas das tarefas que os TSDT podem desenvolver, entre outras, e que gostaríamos de abordar com 

esse Ministério, visto muitos dos nossos Associados, nos questionarem como se devem organizar nesse sentido. 

Apesar de termos anteriormente solicitado um agendamento de uma reunião, para debatermos e discutirmos com 

o seu gabinete matérias de extrema e vital importância para os TSDT, nomeadamente recrutamento de mais 

TSDT, para além dos recrutamentos previstos nas medidas extraordinárias agora em vigor, descongelamento dos 

TSDT, consequências do D.L 25/2019 de 11 de Fevereiro, etc, vimos de uma forma urgente solicitar esta 

reunião,a qual se poderá realizar utilizandos os meios tecnológicos que temos ao dispor, evitando assim o 

contacto social.  Esta reunião tem o intuito de analisarmos as questões expostas, e podermos contribuir em 

nome deste grupo profissional, que uma vez mais parece estar a ser ignorado e a não ser ouvido. 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos atenciosamente, 

 

Com os nossos melhores cumprimentos 

 

A Direção Nacional 

O Presidente 

Luís Dupont 


