
 

 
 
Exmo. Sr. 

Dr. Fernando Araújo 

Presidente do Conselho de Administração 

Centro Hospitalar Universitário de São João 

 

Começo por endereçar os meus melhores cumprimentos institucionais. 

 

Dirijo-me a V. Exa. na qualidade de Presidente da Direção Nacional da ATARP – Associação 

Portuguesa dos Técnicos de Radiologia, Radioterapia e Medicina Nuclear. 

 

No seguimento do “mural produzido por Vhils - Linha da Frente: Projeto Scratching the Surface 

- nas instalações do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ)” (assim apresentado no 

website da Instituição), venho por este meio, e em nome não só da Direção Nacional, mas 

também de todos os associados e dos demais profissionais representados, apresentar o mais 

profundo desagrado pela ausência de representação de profissionais das Tecnologias da Saúde, 

nomeadamente da Radiologia, Radioterapia e Medicina Nuclear. 

Técnicos de Radiologia, profissionais na primeira linha de atuação, e não só; Técnicos de 

Medicina Nuclear e Técnicos de Radioterapia, profissionais numa retaguarda tão importante 

como, por exemplo, na Cardiologia ou na Pediatria, e na Oncologia, respetivamente, deram e 

continuam a dar o seu melhor pelos doentes e pelas respetivas situações clínicas durante esta 

Pandemia. 

Muito se exigiu destes profissionais de saúde, e de outros, não podendo agora, nesta fase, os 

mesmos “heróis de bata branca”, serem esquecidos. 

 

Por forma a enfatizar o nosso desagrado, relembramos algumas das intervenções que os 

profissionais que representamos tiveram e continuam a ter durante a Pandemia: 



 

 - Realização de Radiografias do Tórax a doentes suspeitos e/ou confirmados COVID-19, 

muitas delas nas unidades especializadas em tratar doentes COVID – Sem os Técnicos de 

Radiologia não seria possível; 

 - Realização de Tomografias Computorizadas a doentes suspeitos e/ou confirmados 

COVID-19, muitas delas no equipamento instalado no Serviço de Urgência COVID – cuja 

instalação foi por muitos considerada uma medida de excelência no CHUSJ – Sem os Técnicos 

de Radiologia não seria possível; 

 - Realização de procedimentos de Ressonância Magnética, Apoio Radioscópico no Bloco 

Operatório, Radiologia de Intervenção, entre outros, que permitiram continuar o movimento 

assistencial do CHUSJ, mantendo a instituição como referência – Sem os Técnicos de Radiologia 

não seria possível; 

 - Realização de procedimentos de Medicina Nuclear que permitiram que os doentes 

continuassem a ser seguidos pelas diversas especialidades clínicas, tendo acesso ao diagnóstico 

ou follow-up de diversas patologias – Sem os Técnicos de Medicina Nuclear não seria possível; 

 - Realização dos tratamentos de Radioterapia em doentes cuja Pandemia não podia 

interromper o normal decurso do seu plano terapêutico (sobretudo com a impossibilidade de 

tratamento a doentes COVID-19 positivos nos IPO’s) – Sem os Técnicos de Radioterapia não 

seria possível. 

 

Pelos motivos elencados e sobretudo pelo respeito que merecem estes profissionais que 

estiveram e continuam nesta luta (além de muitos outros profissionais das Tecnologias da 

Saúde), potenciando a capacidade de resposta do SNS, melhorando os processos e 

procedimentos junto dos doentes, salvaguardando a qualidade dos diagnósticos e tratamentos, 

é mais que justa uma homenagem equivalente àquela que foi feita a outros profissionais. 

Naturalmente, sem menosprezo por esses profissionais, até porque todos concordamos com V. 

Exa. quando refere que “a mensagem mais importante e que nunca poderá ser esquecida é que 

o maior ativo do nosso hospital são os seus recursos humanos”. 

No entanto, surpreende-nos que no momento solene da homenagem tenham estado presentes 

elementos representativos de todas as classes profissionais, exceto dos profissionais da 

Tecnologias da Saúde, como, de resto, atestam as fotos e os respetivos fardamentos. Além disso, 



 

alguns grupos profissionais estão inclusivamente representados por mais que um profissional, 

mas não foi incluído nenhum profissional das Tecnologias da Saúde. O mesmo se tendo 

verificado nos rostos representados na obra esculpida. 

Tendo V. Exa. sido membro da Equipa Ministerial que na legislatura anterior privou diretamente 

com os representantes associativos (e sindicais) afetos às Profissões das Tecnologias da Saúde, 

causa-nos alguma estranheza o esquecimento destes profissionais. 

Mais ainda, no que diz respeito a Técnicos de Radiologia, de Radioterapia e de Medicina Nuclear, 

Portugal, em geral e particularmente o CHUSJ, podem orgulhar-se da qualidade e competências 

dos profissionais alocados, pelo que, em boa verdade, lhes é devido um justo reconhecimento 

enquanto profissionais de saúde altamente qualificados e diferenciados. 

 

Sem mais de momento, despeço-me com as mais cordiais saudações, certo que dará a melhor 

atenção ao exposto. 

 
P’la Direção da A TARP 

___________________ 

Altino Cunha, MSc. 

(Presidente da Direção) 

Coimbra, 22 de junho de 2020 


