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STSS/LD/182                           Pr. N/                                   SMI, 23 de Junho de 2020  

  

Assunto: “Projeto Scratching the surface” nas instalações do CHUSJ, EPE, que retrata dez 
profissionais de vários grupos profissionais.  

Devido reconhecimento dos profissionais TSDT na linha da frente.  

 

Exmo. Senhor Dr. Fernando Manuel Ferreira Araújo  

O SINDICATO NACIONAL DOS TÉCNICOS SUPERIORES DE SAÚDE DAS ÁREAS DE 
DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA (STSS), com sede na Rua Campos Monteiro, n.º 170, 4465, vem 
expor a V. Exa o seguinte:   

Enaltecendo a devida homenagem aos profissionais de saúde do CHUSJ e de todo o SNS, através 
da expressão artística que pretende representar uma dimensão simbólica para todos, não pode 
este sindicato ficar indiferente perante o facto da instituição que superiormente preside, se ter 
olvidado de incluir os Técnicos Superiores das Áreas de Diagnostico e Terapêutica (TSDT)  no 
mural de agradecimento. 

Para os TSDT dessa Instituição, a emoção sentida neste evento de apresentação, foi deveras 
beliscada ao não se verem representados, em momento algum, como intervenientes do evento. 

Vamos a factos! Por muito importante que seja e o papel dos Médicos, Enfermeiros, Assistentes 
Operacionais entre outros que estiveram em contacto com suspeitos e doentes com a Covid-19, o 
diagnóstico não teria sido feito sem o contributo de profissionais, decisivos na declaração oficial da 
doença. E, estes são, sem dúvida alguma, os TSDT. 

Pode-se referir a título de exemplo, os Técnicos de Análises Clínicas e Saúde Publica, na deteção 
do RNA do vírus SARS-Cov-2 e dos Técnicos de Radiologia com um papel importante no 
prognóstico e monitorização da doença. Diga-se, em reforço da verdade que a Imagiologia, numa 
fase inicial, detetou, em situações que não reuniam critérios de inclusão para suspeita de Covid-
19, casos, cuja tomografia axial computorizada não deixou dúvidas sobre a doença e o seu estadio, 
surpreendendo muitos intensivistas. 

Assim, não se consegue entender, a não inclusão destes profissionais na homenagem prestada. 

Não se pretende insinuar que exista qualquer propósito no facto. Só pretendemos em nome dos 
nossos representados expressar o descontentamento deste grupo profissional que muito contribuiu 
e contribui todos os dias, e que pouco ou nenhum reconhecimento lhe é dado. 
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Não fosse, o estado de calamidade em que nos encontramos, e a responsabilidade acrescida deste 
grupo profissional, ver-nos-íamos obrigados a agendar um protesto publico, com uma manifestação 
nessa instituição. 

Vimos, assim por este meio, pedir a vossa excelência que perante todos os profissionais da 
instituição que superiormente preside, reconheça publicamente que todos contribuíram, 
independentemente de serem de profissões representadas ou não no mural. 

Queremos a moral e auto-estima de todos os profissionais de saúde, elevada, acarinhada e 
reconhecida. 

Porquê? 

Porque o merecem! Porque todos somos precisos e importantes! 

Porque só um Serviço Nacional de Saúde com uma resposta em equipa, multidisciplinar e de 
complementaridade entre os vários profissionais de saúde, permite ter as melhores respostas como 
ficou bem provado nesta pandemia. 

Não é o momento de egos. Mas o momento do reconhecimento de todos e do respeito por todos! 

O DEVIDO RECONHECIMENTO. Realce-se!! 

 

A Direção Nacional 

O Presidente 

Luís Dupont 

 

  

 


