
 

Discussão Pública do Projeto de Decreto-Lei que aprova o Estatuto do Serviço Nacional de 

Saúde 

Contributos da ATARP – Associação Portuguesa dos Técnicos de Radiologia, Radioterapia e 

Medicina Nuclear 

            

A ATARP – Associação Portuguesa dos Técnicos de Radiologia, Radioterapia e Medicina 

Nuclear, representa profissionais licenciados em Radiologia, Radioterapia, Medicina Nuclear e 

Imagem Médica e Radioterapia, e possui mais de 50 anos de história da evolução da tecnologia 

e desenvolvimento das profissões. 

Assim sendo, não poderá, a ATARP, deixar de se pronunciar relativamente à Lei de Bases da 

Saúde, em corrente discussão pública. Entende ainda, a Direção Nacional da ATARP, a 

relevância de ser auscultada em sede própria, dado ser a ATARP, a associação profissional 

mais representativa de área das Tecnologias da Saúde relativa à utilização de radiação 

ionizante para fins médicos, e com legislação aplicável específica. 

Cientes que os sistemas de saúde assentam em equipas multidisciplinares, o bom desempenho 

das mesmas está dependente do trabalho e contributo de todos para um mesmo fim. É de 

louvar toda a entreajuda que se verifica e todo o empenho para que no final do dia seja possível 

a maior e melhor prestação de cuidados. 

Não podemos, no entanto, descurar que cada grupo profissional tenha tarefas e funções 

específicas atribuídas, por lei, bem como pelo perfil de competências e regulamentação 

profissional. 

Para um melhor enquadramento desta questão importa elencar a legislação em vigor. Pese 

embora alguma dessa legislação aplicável seja transversal a todas as profissões das Tecnologias 

da Saúde – que no Serviço Nacional de Saúde (SNS) correspondem à Carreira de Técnico Superior 

de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), importa ressalvar a especificidade das profissões que a 

ATARP representa, bem como a legislação específica no que concerne à radiação ionizante. 



 

Apresentamos de seguida o enquadramento legal, bem como a sua aplicabilidade para a 

situação em causa: 

1. Os Técnicos de Medicina Nuclear, de Radiologia e de Radioterapia,  são profissionais 

dotados de formação académica superior (licenciatura ou equivalente legal), cuja 

regulamentação profissional, em Portugal, se encontra legislada pelo decreto-lei 320/99 de 

11 de agosto – legislação transversal – no qual se descreve a “realização das atividades 

constantes do anexo ao Decreto-Lei n.º 261/93, de 24 de julho, tendo como matriz a 

utilização de técnicas de base científica com fins de promoção da saúde e de prevenção, 

diagnóstico e tratamento da doença, ou de reabilitação.” 

 

2. Devido à complexidade das técnicas utilizadas e à rapidez da sua execução, a Imagem 

Médica e Radioterapia (área científica na qual se inserem os profissionais 

supramencionados) necessita, por parte dos profissionais que engloba, não somente de 

uma sólida formação base, mas também de uma atualização permanente dos 

conhecimentos, uma vez que a sociedade espera que as profissões intervenham na sua 

própria formação, de forma a elevar os padrões de excelência profissional. De facto, esta 

responsabilidade é decorrente do enquadramento das Profissões na Europa (taxonomia 

ESCO) em que os Técnicos de Medicina Nuclear, de Radiologia e de Radioterapia estão 

considerados de nível 2 (p.e. mesmo nível que Médicos e Enfermeiros). 

 

3. Face ao enquadramento mais recente da carreira de Técnico Superior de Diagnóstico e 

Terapêutica (TSDT), através dos decretos-lei 110/2017 e 111/2017, ambos de 31 de agosto 

– legislação transversal – importa referir os deveres funcionais dos TSDT – inclusive: 

a. “Contribuir para a proteção da saúde e defesa dos interesses dos utentes e da 

comunidade no âmbito da organização das unidades e serviços; 

b. Adequar a sua atuação às necessidades de saúde das pessoas, tendo em conta 

os conhecimentos científicos e os níveis de qualidade exigidos ao exercício da 

atividade; 

c. Participar em equipas multidisciplinares e, se as coordenar, assegurar a 

continuidade e garantia da qualidade da prestação de cuidados e a efetiva 

articulação de todos os profissionais envolvidos; 



 

d. Fazer uso racional e diligente dos meios de tratamento e diagnóstico ao seu 

dispor; 

e. Atualizar conhecimentos e competências, na perspetiva de desenvolvimento 

pessoal e profissional e de aperfeiçoamento do seu desempenho.” 

 

4. Por força do despacho n.º 9408/2014, de 10 de julho - legislação específica – a que fixa o 

referencial de competências conjunto para as profissões de Técnico de Medicina Nuclear, 

de Técnico de Radiologia e de Técnico de Radioterapia, são vincados como conhecimentos 

(entre outros): 

a. “Avaliação do risco benefício nos procedimentos radiológicos”; 

b.  “Desempenho e responsabilidade profissional em termos da justificação e 

otimização dos procedimentos”; 

c. “Anatomia e patologia desde a gestação à idade adulta”; 

d. “Risco ocupacional, saúde e segurança do doente, manipulação de equipamentos 

e de fontes radioativas”; 

e. “Cuidados especiais com o doente, incluindo também pais e cuidadores”; 

f. “Comunicação relacionada com a imagem médica e terapêutica associada”. 

 

5. Ainda no mesmo despacho se preconizam as aptidões para os profissionais supracitados, 

entre as quais se destacam: 

a. “Avaliar as necessidades dos doentes e exercer o raciocínio clínico e o raciocínio 

crítico, a fim de fornecer os cuidados adequados numa ampla gama transdisciplinar de 

situações inseridas no contexto clínico”; 

b. “Exibir uma atitude profissional adequada e o comportamento esperado de um 

membro totalmente integrado na equipa multidisciplinar de saúde, para garantir os 

melhores resultados e a qualidade de atendimento ao doente”; 

c. “Utilizar todas as técnicas de recolha de informação adequadas”; 

d. “Planear e organizar a atividade profissional e reconhecer o valor dos desafios 

estabelecendo oportunidades de desenvolvimento profissional”. 

 

6. No Decreto-Lei 108/2018, de 3 de dezembro – legislação específica – que estabelece o 

regime jurídico da proteção radiológica, é claramente evidenciado que os Técnicos de 



 

Medicina Nuclear, de Radiologia e de Radioterapia são responsáveis pela execução dos 

aspetos práticos da exposição, onde se inclui claramente a manipulação de 

equipamentos, a otimização e proteção radiológica dos doentes e profissionais. Não 

devendo estes princípios ser alienados. No artigo 99º - Responsabilidades – ponto 4, estes 

profissionais são identificados como “profissionais habilitados a executar os referidos 

aspetos práticos dos procedimentos radiológicos médicos”. 

 

7. Importa ainda a gestão dosimétrica dos profissionais expostos a radiação ionizante. 

Referenciamos novamente despacho 9408/2014 para elencar com o seguinte: 

 

Ponto 1 – Conhecimentos 

a) Princípios físicos da formação da radiação, interação e proteção; 

b) Física das radiações, risco, radiobiologia e dosimetria; 

d) Legislação nacional e internacional sobre a proteção contra a radiação de doentes, 

profissionais, outros prestadores de cuidados de saúde e público em geral; diagnóstica e 

terapêutica; 

j) Avaliação e controlo da qualidade de práticas: legislação, regulação e linhas 

orientadoras, teste de equipamentos e sua metodologia, desenho do programa e 

implementação de relatório, de modo a garantir a prestação de um serviço eficaz, seguro 

e eficiente;  

l) Risco ocupacional, saúde e segurança do doente, manipulação de equipamentos e de 

fontes radioativas; 

o) Relações interprofissionais e cuidado multidisciplinar das equipas de saúde de modo a 

assegurar a qualidade imperativa; 

 

Ponto 2 – Aptidões 

b) Utilizar meios e métodos eficazes, seguros e eficientes de proteção contra radiação em 

relação aos doentes, outros trabalhadores da saúde e público em geral, aplicando as 

normas de segurança, legislação, diretrizes e regulamentos em vigor;  

k) Utilizar todas as técnicas de recolha de informação adequadas; 

l) Realizar e colaborar em auditorias clínicas ou outras; 

 



 

Ponto 3 – Atitudes 

 3.3. Ação preventiva e segura 

b) Coordenar todo o processo, para garantir a segurança máxima ao doente, ao técnico 

e outras pessoas envolvidas na execução do exame e ou tratamento que envolva 

radiação ionizante, mantendo o princípio ALARA (As Low As Reasonably Achievable); 

 

 3.4 Observação e desenvolvimento de políticas de ação 

a) Agir com base numa atitude crítica reflexiva, tendo em conta o código deontológico, 

regras de comportamento, procedimentos normativos e quadros jurídicos em vigor; 

b) Contribuir para a otimização da política do departamento em que se encontra 

inserido; 

d) Detetar problemas e sugerir possíveis soluções; 

e) Realizar tarefas de liderança e gestão, ou orientação de elementos nessas funções; 

f) Integrar ações de desenvolvimento de uma política operacional de uma instituição ou 

departamento, mantendo a responsabilidade e integridade tanto a nível profissional 

como legal; 

 

3.5 Colaboração 

d) Harmonizar as ações profissionais dentro dos limites da própria experiência e das 

ações de outros membros da equipa multidisciplinar; 

e) Conciliar instruções e ou diretrizes do seu departamento, ou de outros, com as suas 

próprias ações. 

 

8. Analisando especificamente a questão da coordenação, novamente através do decreto-lei 

111/2017, de 31 de agosto, no seu artigo 12º - Coordenação, importa referir o seguinte: 

 

a. As funções de coordenação visam proporcionar a eficiência e a rentabilização da 

atividade profissional dos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica 

na prestação dos cuidados de saúde em interligação com os restantes profissionais 

que compõem as equipas de saúde e não prejudicam as competências próprias da 

estrutura hierárquica; 

 



 

b. As funções de coordenação são exercidas em regime de comissão de serviço, mediante 

designação do respetivo órgão máximo de gestão, pelo período de três anos, 

renováveis, de entre técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica 

especialistas principais ou especialistas, habilitados com formação em gestão e 

administração de serviços de saúde ou comprovada experiência nessas áreas; 

c. Nas Administrações Regionais de Saúde, as funções de coordenação são asseguradas 

por técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica, designados, nos termos 

dos números anteriores, pelo respetivo conselho diretivo. 

 

9. Importa ainda relevar o número 3 do artigo 4º do decreto-lei 111/2017, enaltecendo a 

necessidade de uma liderança conjunta de entre TSDT´s, a um nível superior na hierarquia, 

para a gestão de profissionais altamente diferenciados e qualificados: 

a. “3 - Integram a carreira especial de TSDT os trabalhadores cujas funções correspondam 

a profissões de saúde que envolvam o exercício de atividades técnicas de diagnóstico 

e terapêutica, designadamente relacionadas com as ciências biomédicas laboratoriais, 

da imagem médica e da radioterapia, da fisiologia clínica e dos biossinais, da terapia e 

reabilitação, da visão, da audição, da saúde oral, da farmácia, da ortoprotesia e da 

saúde pública.” 

 

 

Posto isto, e enquanto Associação Profissional que defende as boas práticas, a ATARP está 

convicta que por toda a legislação aplicável, seja ela transversal ou específica, deverão ser 

tidas em conta as seguintes sugestões de alteração ao documento em análise: 

 

- Artigo 14º – Recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde 

  Inclusão das designações profissionais de todos os profissionais de saúde 

 afetos  ao SNS, numa ótica de literacia e reconhecimento do trabalho exercido, 

 promover-se-á a “satisfação e desenvolvimento profissional”. 

 

- Artigo 20º - Fixação de médicos em zonas geográficas carenciadas 



 

  Deverá ser fomentada a fixação de TSDT´s em zonas geográficas 

 carenciadas, nomeadamente Técnicos de Medicina Nuclear, de Radiologia e de 

Radioterapia, sempre que aplicável, na medida em que o seu corpo específico de 

 conhecimentos e competências em áreas relacionadas com a radiação ionizante, 

 será uma mais-valia para as equipas onde se inserirem.  

  Será, por exemplo, importante uma revisão de procedimentos e de 

 competências em contexto de telemedicina (sobretudo em procedimentos 

 diagnósticos, em áreas geográficas com carência de especialistas médicos), 

 podendo estes profissionais ter um papel primordial. 

 

- Artigo 24º - Sistemas de informação do Serviço Nacional de Saúde 

  Relativamente ao ponto focado nos profissionais de saúde, importa 

 relembrar a importância da existência de perfis de acesso aos sistemas de 

 informação (nomeadamente o S Clínico) adequados a todos os profissionais, na 

 medida em que o acesso a dados e informações clínicas, se reveste de capital relevo na 

 prestação de cuidados de saúde, nomeadamente em procedimentos com radiação 

 ionizante. 

  Para uma adequação e otimização de procedimentos radiológicos é 

 mandatório o acesso a informação clínica completa, através de um perfil 

 específico de acesso. 

 

- Artigo 36º - Funcionamento 

  Os ACES enquanto serviços adstritos aos Cuidados de Saúde Primários,  devem, 

 por inerência, garantir a “máxima acessibilidade possível”, nomeadamente a meios 

 complementares de diagnóstico que permitam uma maior capacidade de resolução e 

 uma diminuição da sobrecarga sobre serviços hospitalares. Modalidades de 

 imagem como Radiologia Geral, Radiologia Dentária, Osteodensitometria, Mamografia 

 e Ecografia, deverão estar disponíveis para a população. 



 

  Seria importante ainda que os ACES, em parceria com os hospitais de referência, 

 pudessem disponibilizar aos cidadãos o acesso às modalidades de imagem de 

 Tomografia Computorizada e/ou Ressonância Magnética numa ótica que colaboração 

 com vista a maior equidade de acesso e celeridade de rastreio/diagnóstico/follow 

 up (por exemplo de patologia oncológica), bem como diminuição de lista de espera e 

 sobrecarga dos serviços hospitalares. 

 Acreditamos que os ganhos em saúde e as poupanças para o erário público seriam 

 incomensuravelmente superiores. 

 

- Artigo 37º - Unidades funcionais 

  Inclusão das designações profissionais (e não da carreira) de todos os 

 profissionais de saúde afetos às Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP), 

 numa ótica de literacia e igualdade de  tratamento. 

 

- Artigo 46º - Competências do conselho clínico e de saúde 

  Atribuir a este conselho a competência de “assegurar e promover a 

 proteção e segurança radiológica das equipas multidisciplinares e do público em 

 geral” – quando aplicável – bem como promover a literacia nesta temática. 

  Uma vez que as matérias relacionadas com radiação ionizante são cada 

 vez mais uma questão de saúde pública, um dos elementos deste conselho deverá ser 

 preferencialmente um Técnico de Radiologia, dado o seu corpo de  saberes se 

 diferenciar de todos os outros, nos CSP. 

 

- Artigos 66º e 67º - Conselho de administração e Conselho diretivo 

  Deverá ser mandatória a inclusão de um Técnico Superior Diretor, 

 nomeado de entre os TSDT’s Coordenadores, ou integração de TSDT em 

 representação, com vista a cumprir com as competências do artigo 68º - 

 Competências do conselho de administração e conselho diretivo. 



 

 

- Inclusão de artigo 72º - Técnico Superior Diretor 

  Neste artigo deverão estar vertidas as seguintes competências: 

  a) Emitir pareceres técnicos e prestar informações e esclarecimentos a 

 solicitação do órgão dirigente máximo dos serviços;  

   b) Participar na elaboração do plano e do relatório de exercício, na parte 

 que respeite aos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica;   

  c) Articular a sua atividade com os restantes órgãos de direção do  

 estabelecimento ou serviço;  

   d) Supervisionar as funções de coordenação, designadamente,  procedendo à 

 avaliação do desempenho dos coordenadores; 

   e) Exercer as demais competências que por lei lhe sejam atribuídas ou  que lhe 

 sejam delegadas. 

 

- Artigo 85º - Comissões de apoio técnico 

  Quer pelos motivos já explanados anteriormente, quer pela importância 

 desta temática tanto a nível nacional como internacional, importa obrigar à 

 existência de uma Comissão de Radioproteção, que assegure as boas práticas 

 radiológicas, bem como a segurança de profissionais e doentes, no que às 

 radiações ionizantes diz respeito. 

  Esta Comissão deverá obrigatoriamente contemplar Técnicos de 

 Medicina Nuclear, Radiologia e Radioterapia, sempre que existirem serviços desta 

 natureza. 

 

- Artigo 86º - Unidades funcionais, serviços e departamentos do estabelecimento de saúde 

  Relativamente aos serviços e/ou departamentos de atividade de meios 

 complementares de diagnóstico e terapêutica, estes devem ser estruturados de acordo 



 

 com as áreas científicas das tecnologias da saúde, designadamente ciências biomédicas 

 laboratoriais, imagem médica e radioterapia, fisiologia clínica e dos biossinais, terapia e 

 reabilitação, visão, audição, saúde oral, farmácia, ortoprotesia e saúde pública. 

   

 

 

Altino Cunha, MSc 

________________ 
(Presidente da Direção da ATARP) 

Coimbra, 15 de novembro de 2021 
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