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Exma. Senhora 

Ministra da Saúde 

Dra. Marta Temido 
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STSS/LD/ 163       Prc. N/0000.20.015   SMI, 12 de maio de 2020 

Assunto: Marcação de Reunião Urgente. Nº de TSDT infetados com o Coronavírus SARS-COV-2 
 
Exma. Senhora Ministra 

Vimos de novo reiterar o nosso pedido de reunião urgente com V. Exa. para podermos abordar os 

assuntos constantes nos nossos ofícios ref. STSS/LD/464 de 27/12/2019; STSS/Pt/LD/108 de 

18/03/2020; STSS/LD/115 de 27/03/2020 e STSS/LD/Pt/134 de 14/04/2020 os quais anexamos.  

Aproveitamos o ensejo para transmitir a V. Exa.  a nossa estupefação pelo ocorrido hoje na conferencia 

de impressa realizada no Ministério da Saúde, que contou com a participação do Sr. Secretário de 

Estado da Saúde e da Sra. Diretora Geral da Saúde, acontece que, apesar dos pedidos que temos 

efetuado a V. Exas. fomos de novo confrontados com a não divulgação do número de Técnicos 

Superiores de Diagnostico e Terapêutica (TSDT) infetados pelo SARS-COV-2. Em contraponto, foi 

afirmado pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, que existem 3148 profissionais de saúde infetados, 

sendo 468 médicos, 864 enfermeiros, 760 assistentes operacionais e 150 assistentes técnicos, ficando 

a faltar 936 profissionais (cerca de 30%) que não são identificados. 

Assim, uma vez mais, não foi revelado, o número de TSDT infetados, realidade que temos o direito de 

saber, até porque, enquanto legítimos representantes dos TSDT, gostaríamos de saber se existe por 

parte de V. Exas. alguma relutância em faze-lo por ser um número percentualmente elevado, pois, por 

lapso, não será com certeza, uma vez que, desde o início da pandemia, que estamos a solicitar 

divulgação publica do número de TSDT infetados. 

Exma. Sra. Ministra, voltamos a afirmar a nossa indignação perante a discriminação negativa gritante 

a que uma vez mais fomos sujeitos! Lamentavelmente, não tem o Ministério da Saúde pugnado por um 

tratamento igual a todos os profissionais de saúde, na presente crise pandémica, assim como no 

passado, realidade que perpetua a revolta e indignação deste grupo profissional, que convém salientar, 

é imprescindível  na prestação de cuidados de Saúde, por isso  exigimos a V. Exas que revelem o 

numero de TSDT infetados pelo Coronavírus SARS-COV-2. 

Mais informamos que iremos solicitar ao Sr. Primeiro-ministro, uma audiência urgente para expor a 

nossa indignação pelo contínuo desrespeito por este grupo profissional, e pelo facto do Ministério da 

Saúde nunca ter dado resposta a algum dos nossos pedidos de reunião referenciados no início desta 

nossa missiva. 

Sem mais, solicitamos uma resposta urgente ao exposto e subscrevemo-nos com os nossos 

melhores cumprimentos       

          A Direção Nacional 

O Presidente 

Luís Dupont 


