
Missão: 

Atuar como órgão participativo e con-

sultivo junto do Conselho de Adminis-

tração, promovendo a integração e o 

desenvolvimento profissional na área 

de diagnóstico e terapêutica, aliando 

a competência,  inovação, ética e de-

ontologia que caracterizam estes pro-

fissionais de saúde; 

 

Aproximar as políticas de gestão do 

CHLC, E.P.E., apelando a um desen-

volvimento económico e financeiro 

sustentável, contribuindo de forma 

eficiente e eficaz para a motivação 

dos recursos humanos, conduzindo-

os a uma prestação de excelência 

com o aumento de produtividade e 

redução de custos, salvaguardando o 

bem-estar e os valores fundamentais 

dos utentes; 

 

Promover a participação e o diálogo 

entre pares, e com todos os profissio-

nais do CHLC, E.P.E.. 

Objetivos: 

Servir como órgão de consulta do 

Conselho de Administração, dando o 

seu parecer sobre todos os assuntos 

no que às profissões de diagnóstico e 

terapêutica digam respeito; 

Garantir a execução dos objetivos 

fixados pelo CHLC, E.P.E.; 

 

Assegurar o cumprimento das boas 

práticas que viabilizam as políticas de 

gestão deliberadas pelo Conselho de 

Administração; 

Promover o desenvolvimento profis-

sional de todas as áreas técnicas de 

diagnóstico e terapêutica, apostando 

na qualificação e motivação profissio-

nal como incentivo à especialização, 

otimizando a qualidade da prestação 

de serviços ao utente; 

 

Fomentar a articulação com as res-

tantes profissões da instituição. 
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Principais Conclusões dos Painéis 

O Conselho Técnico do CHLC, E.P.E. realizou no pas-
sado dia 11 de Abril as suas 1ªs Jornadas das Áreas 
de Diagnóstico e Terapêutica que contaram com 253 
participantes. 

De forma inovadora, organizaram-se estas 1ªs Jorna-
das  com enfoque em conteúdos emergentes em saú-
de, tendo em vista o conhecimento e renovação no 
sector da saúde em geral e das Áreas de Diagnóstico 
e Terapêutica em particular. Foi um desafio que envol-
veu todas as profissões. 

1ªs Jornadas das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica 

Ficou claro que estes profissionais têm hoje competên-
cias académicas e profissionais que lhes permitem ser 
uma mais-valia económica na otimização de recursos. 

Evidenciou-se ainda que à semelhança de outros pro-
fissionais de saúde, possuem know how que lhes per-
mite ter assento nos órgãos de gestão das organiza-
ções. 

De igual forma foi referida a necessidade dos profissio-

nais das tecnologias da saúde incorporarem organiza-

ções dependentes da tutela, nomeadamente a DGS e 

a ACSS.   

A Importância das Profissões das Tecnolo-
gias da Saúde na Gestão das Organizações 

Os Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica encontram-se 

cada vez mais envolvidos nas matérias relacionadas 

com a Qualidade e o controle desta nas áreas da saúde, 

sendo que a sua atividade profissional possui impacto 

em toda a instituição hospitalar e afeta diversas etapas 

do percurso de atendimento, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação do utente. 

Neste painel foi possível reafirmar necessidades que já 

haviam sido assinaladas, nomeadamente: 

- Um maior envolvimento dos profissionais neste tema;  

- A necessidade de um investimento equilibrado na 

"Qualidade da Saúde", intervindo os TDT em todos os 

processos; 

- A adoção de indicadores transversais a todas as carrei-

ras (ou áreas) nos processos de gestão da qualidade.  

Impacto Económico dos MCDT no Desem-
penho Hospitalar 

A Articulação entre o Exercício Profissional 
e o Ensino — Novos Modelos 

Neste painel foram abordados vários pontos, salientan-
do-se a necessidade de um maior envolvimento acadé-
mico no campo da investigação, incitando os profissio-
nais a terem um olhar mais crítico sobre a investigação 
científica disponível. De realçar também a oportunidade 
dos novos planos de estudo apostarem em perfis de 
formação avançada.  

Foi ainda focado pelo atual Coordenador do Fórum das 
Tecnologias da Saúde a necessidade de consenso, de 
forma a levar ao poder politico a proposta de constituição 
de uma ordem profissional que, à semelhança de todas as 
profissões da saúde, salvaguarde o supremo interesse 
dos utentes. 

Gestão da Qualidade 

Os  MCDT são o principal fator de aumento da despe-
sa em saúde, com grande ligação ao progresso tecno-
lógico e aumento dos benefícios para a saúde. Contu-
do, o atual modelo de financiamento não contempla os 
MCDT, apesar de serem instrumentos indispensáveis 
na prestação de cuidados.   

No atual contexto económico a contenção de custos é 
transversal. No entanto, no SNS houve aumento dos 
atos hospitalares.  

Foram igualmente abordados o financiamento vs custo 
dos MCDT, a contratualização, internalização vs exter-
nalização e possibilidades de evolução dos modelos de 
financiamento, nomeadamente o pagamento por episó-
dio. Salientou-se a necessidade da definição de indica-
dores e de normas de suporte à decisão e alocação de 
recursos. 

“Para saber onde se quer ir há que saber onde se 
está”  

(Goodet,1993). 



Considerando a transversalidade existente 

entre as diferentes Profissões de Diagnósti-

co e Terapêutica do CHLC, E.P.E., iniciá-

mos um ciclo de manhãs temáticas com 

um 1º Workshop “Risco associado a Técni-

cas de Intervenção”, que envolveu técnicos 

de diagnóstico e terapêutica, enfermeiros, 

médicos, físicos e alguns convidados inter-

nacionais. Foram momentos de partilha, 

reflexão e aprendizagem.  

Não existe uma fórmula mágica para o sucesso.... 

O caminho faz-se caminhando, mas há que cuidar do percurso ao detalhe. 

Para o Futuro 

Manhãs Temáticas 


