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Exmo Sr. Director/Publisher do Expresso 

Dr Pedro Santos Guerreiro  

Assunto: Lapso na notícia de dia 05/03/2017 :” A Saúde não tem preço” 

 

A propósito da notícia acima referenciada, disponível no seguinte link: 

http://expresso.sapo.pt/sociedade/2017-03-05-A-saude-nao-tem-preco-, apraz à APIMR – Associação 

Portuguesa de Imagiologia Médica e Radioterapia elucidar que a mesma contém alguns lapsos que urgem 

ser corrigidos.  

Na parte do texto que diz: “Enquanto isso, às 9h36, os enfermeiros fizeram-lhe um raio X, um exame que 

custou 10 euros.”, encontram-se alguns erros que nos prontificamos a clarificar. Em primeiro lugar 

certamente que não terão sido os enfermeiros que lhe fizeram um “raio x”, caso se verificasse essa situação 

estaríamos perante uma situação de usurpação de funções. Além disso não lhes é feito um “raio x” (na 

medida em que são os equipamentos que produzem os raios-x) mas sim uma radiografia. 

Quando referem “Para opacificar os vasos e mostrar nas imagens a atividade dos tecidos, os técnicos ainda 

usaram um composto que contém iodo e custa 12 euros.” era importante informar o público quais são os 

técnicos que fazem estes procedimentos tão importantes. 

Os profissionais habilitados a trabalhar com equipamentos de Radiologia (Radiologia Convencional, 

Mamografia, Densitometrias ósseas, Tomografia Computorizada, Ressonância Magnética, Ecografia, 

Radiologia de Intervenção, entre outros) chamam-se Técnicos de Radiologia, que são profissionais 

detentores de um curso de nível superior (Licenciatura) e que são por isso altamente diferenciados. 

Este tipo de situações em que os jornalistas só identificam como profissionais diferenciados nos hospitais 

médicos e enfermeiros não é nova. Mas já é tempo de se instruírem, investigarem e verificarem que existem 

outros profissionais de saúde, altamente diferenciados e que prestam um trabalho importantíssimo no 

diagnóstico e terapêutica de doenças. Estes profissionais são os Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica e são 

compostos por profissionais como os Técnicos da Radiologia, Técnicos de Radioterapia, Técnicos de Medicina 

Nuclear, Fisioterapeutas, Técnicos de Análises Clínicas, entre outros.  

Como tal, vimos por este meio, fazer uma elucidação relativamente a esta questão, que infelizmente ainda 

acontece em vários artigos da comunicação social. Entendemos que é dever da Associação Portuguesa de 

Imagiologia Médica e Radioterapia, alertar e clarificar este tipo de questões. 

 Felizmente para nós, aos olhos dos utentes, essa situação já não acontece amiúde, dado que estes 

reconhecem o impacto do trabalho destes profissionais, prova disso foi a greve geral de Novembro que levou 
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à paralisação de vários serviços, uma vez que sem os Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica os serviços do 

Serviço Nacional de Saúde e também os serviços de saúde privados não poderiam funcionar. 

Relativamente à reportagem no geral, consideramos que a abordagem é original e resultado final muito 

interessante. No entanto, para que o utente tenha uma visão geral dos gastos de um hospital público, não 

deve ser apenas informado de quanto custam as manutenções das instalações ou dos exames que fez, era 

também importante realçar quanto ganham em média os profissionais. E se abordado por esse ponto de 

vista, os Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica que são os profissionais de saúde (detentores de 

Licenciatura) com o pior ganho médio mensal do SNS. Posto isto, certamente que a comunicação social (e os 

utentes) devem ter mais consideração por este grupo profissional que produz tanto relativamente ao que 

aufere.  

 Podem consultar mais informações sobre este tema no seguinte link. 

Disponível para qualquer esclarecimento adicional. 

 

O Presidente, 

 

 

 

(Manuel Duarte Lobo, Presidente da APIMR) 

                Sócio fundador APIMR, BSc, Msc 

http://apimr.pt/2016/11/16/sabe-qual-e-a-diferenca-entre-um-tdt-e-um-tss-nao-nao-e-o-grau-academico-sao-662-euros/

