
 

 

Sede: Rua Dr. Campos Monteiro, 170                               Delegação: Rua Pinheiro Chagas, 101 – 1º E 

4465-049 S Mamede Infesta                                               1050-125 Lisboa 

Telf: 22 9069170                                         Telf: 21 3192950                           Página 1 de 1 

 

 

Exmo. Senhor Presidente  
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Assunto: Acesso ao Programa TraceCovid 

 

Exmo. Sr. Presidente da ARSN 

 

O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnostico e Terapêutica, teve 

conhecimento, pelos seus associados Técnicos de Saúde Ambiental (TSA), que essa ARS, entendeu 

apenas validar automaticamente o acesso ao programa TraceCovid aos Médicos e Enfermeiros, 

independentemente de terem tomado a iniciativa de se inscreverem nessa plataforma, ao contrario do 

acontece com os TSA. 

Sendo as Unidades de Saúde Pública as responsáveis por toda a investigação epidemiológica e 

estando os TSA a trabalhar ativamente nesta área, nas Unidades de Saúde Pública, não se 

compreende que estes profissionais de saúde não estejam também a ter acesso ao TraceCovid e 

sejam validados automaticamente pelo sistema. Tivemos até conhecimento que alguns TSA que tinham 

anteriormente acesso, foram inclusivamente desativados. 

  

Temos também conhecimento que estão TSA a inscreverem-se e não está a ser validada a sua 

inscrição, ficando-lhes vedado acesso próprio, algo que não pode acontecer, porque estes 

trabalhadores nas unidades de saúde publica também têm a responsabilidade de acompanhar 

os doentes e/ou suspeitos de infeção em casa, nomeadamente, através de chamada telefónica, 

tendo de registar a informação recolhida, como se fossem um profissional Médico ou Enfermeiro, facto 

que não devia ocorrer, porque que  assim essa informação gerada no sistema é atribuída 

erradamente a outro profissional. 

  

Face ao exposto, solicitamos que esta situação do acesso ao TraceCovid dos Técnicos de Saúde 

Ambiental, profissionais de saúde das Unidades de Saúde Pública, seja imediatamente resolvida, 

porque o trabalho que estes profissionais desenvolvem nas Unidades de Saúde Publica, tem de ser 

registado e devidamente identificado por quem o realiza. Todos temos um papel imprescindível no 

combate ao COVID-19, como V. Exa. bem sabe, devendo assim diligenciar para que se acabe com 

esta  situação. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Direção Nacional 

O Presidente 

Luís Dupont 
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