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Escuto mas não sei 
Se o que oiço é silêncio 
Ou Deus  
Escuto sem saber se estou ouvindo 
O ressoar das planícies do vazio 
Ou a consciência atenta 
Que nos confins do universo 
Me decifra e fita 
Apenas sei que caminho como quem 
É olhado amado e conhecido 
E por isso em cada gesto ponho 
Solenidade e risco 
 
Sophia de Mello Breyner Andresen  

Tributo às colegas Luísa Ventura, Lurdes Simões e Maria João Coelho 

 

Os tempos são de mudança no país e nas organizações, que se transformam numa 
constante das nossas vidas profissionais, e onde mudar se torna quase obrigatório, 
mercê de diversas contingências, constrangimentos e fatores políticos. As colegas Luí-
sa Ventura, Lurdes Simões e Maria João Coelho, partilharam connosco esta mudança 
na identidade profissional e na forma como essa identidade profissional poderá ser 
influenciada por um desempenho que todos pretendemos de excelência.  
Queremos visibilidade, queremos mostrar aos outros aquilo que fazemos, mas deve-
mos conhecermo-nos a nós próprios, conhecer pontos fortes e fracos, ameaças e 
oportunidades, aquilo que é o nosso contributo enquanto Órgão Consultivo, aquilo 
que poderemos melhorar e contamos com todos neste novo ciclo que se inicia, os que 
saem e os que virão, na certeza que o objetivo é e será sempre enaltecer as Profissões 
das Tecnologias da Saúde no CHLC. 
Pela partilha de experiências, porque o momento é desafiante, a dinâmica no sector 
da saúde é imparável, a racionalização na alocação dos recursos uma exigência, para 
responder a algumas das nossas inquietações contaremos sempre com o vosso know-
how. 
O nosso obrigada  

 



INTRODUÇÃO 

O Conselho Técnico dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (CT) do CHLC congratula-se com a postura do 
Conselho de Administração (CA) pela consideração demonstrada a este órgão consultivo e integrante da 
Estrutura de Apoio Técnico do CHLC, conforme definido no Regulamento Interno do CHLC, dando cumpri-
mento ao estatuto de carreira dos Técnicos de Diagnóstico e Tera-
pêutica (TDT), Decreto-lei nº 564/99 de 21 de Dezembro. 
Neste sentido, compete a este órgão fazer uma síntese da atividade 
desenvolvida no ano de 2016 e perspetivar algumas linhas de atua-
ção para 2017. 

Síntese de Atividades 2016 – Linhas de Ação 2017 
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□ Realização das reuniões ordinárias de periodici-

dade mensal conforme regulamento interno 
deste órgão. 

 
□ Lançamento de uma Newsletter de periodicida-

de semestral, com o objetivo de transmitir a 
todos os colaboradores do CHLC, nomeada-
mente aos profissionais das Áreas de Diagnósti-
co e Terapêutica, bem como externamente as 
atividades desenvolvidas e políticas de saúde 
com incidência direta nestas áreas. 

 
□ Caracterização das necessidades em recursos 

humanos e tecnológicos por área profissional 
com o intuito de informar o Conselho de Admi-
nistração. 

 
□ Realização de reuniões calendarizadas com o 

Conselho de Administração cessante, continua-
das de forma reforçada com o atual, no cum-
primento da sua missão de órgão consultivo. 

 
□ Decisão do atual Conselho de Administração da 

necessidade de acesso à consulta e registo no 
Sclínico pelos Técnicos de Diagnóstico e Tera-
pêutica. De salientar que este órgão vinha aler-
tando para esta necessidade e os vários proble-
mas na gestão de informação clínica com 
potencia impacto negativo no risco clínico, 
segurança do doente, bem como da omissão 
de informação clínica relevante com conse-
quentes insuficiências na codificação clínica.  

 
□ Agendamento das 2ªs Jornadas das Áreas de 

Diagnóstico e Terapêutica do CHLC, na linha 
das realizadas em 2015.  
(http://www.jadt2015.com/) 

SÍNTESE DE ATIVIDADES 2016 



 

Processo Clínico Eletrónico — Registo Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

O Conselho Técnico do CHLC congratula-se com a entrada em funcionamento da aplicação que per-
mite a realização de Registos de Saúde Eletrónicos no Processo Clínico com ganhos efetivos para o 
doente. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Conselho Técnico salienta a necessidade de ver representados os Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 
nas estruturas de gestão do CHLC, nomeadamente nas Direções de Área/Especialidade em que existam pro-
fissionais destas áreas em número significativo e por critérios de pertinência funcional. 

□ Continuação das reuniões periódicas do CT, no cumprimento 
da sua missão e de acordo com o seu regulamento. 

 
□ Dar continuidade às reuniões periódicas entre o Conselho 

Técnico e o Conselho de Administração, como órgão consulti-
vo no levantamento de necessidades, com a preocupação de 
ser parte ativa na sua resolução. 

 
□ Proposta ao CA para a realização das 2ªs Jornadas das Áreas 

de Diagnóstico e Terapêutica do CHLC. 
 
□ Dar continuidade à edição da Newsletter como meio de 

divulgação interna e externa da atividade destas áreas profis-
sionais e de prestação de cuidados. 

 
□ Implementação do acesso aos sistemas de informação para 

registo de todos os procedimentos efetuados pelos Técnicos 
de Diagnóstico e Terapêutica no processo clínico eletrónico. 

 
□ Necessidade de dar cumprimento à lei e Regulamento inter-

no do CHLC no que diz respeito à nomeação de coordenado-
res, nomeadamente na Audiologia. 

Síntese de Atividades 2016 – Linhas de Ação 2017 

Conselho Técnico 
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

LINHAS ORIENTADORAS DE AÇÃO 2017 


