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INFORMAÇÃO DE IMPRENSA 
ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA HOMEM CRISTO PARTICIPAM EM AÇÃO DE 

INFORMAÇÃO SOBRE AS PROFISSÕES DOS TÉCNICOS SUPERIORES DE DIAGNÓSTICO 

E TERAPÊUTICA 

 

Cerca de 60 alunos, que frequentam o 12º ano na Escola Secundária Homem Cristo, 

em Aveiro, aceitaram o desafio do Conselho Coordenador dos Técnicos Superiores de 

Diagnóstico e Terapêutica do Centro Hospitalar do Baixo Vouga e participaram, 

durante toda a manhã do dia 22 de março, na sessão informativa “UMA OPÇÃO DE 

FUTURO”, realizada no Hospital de Aveiro, e na qual ficaram a conhecer as 

competências, funções e perfis dos técnicos superiores de cada uma das 13 profissões 

apresentadas, a saber:  

 Técnico Superior de Análises Clínicas e Saúde Pública (Patologia Clínica; 

Imunohemoterapia);  

 Técnico Superior de Anatomia Patológica 

 Técnico Superior de Fisioterapia;  

 Técnico Superior de Terapia da Fala;  

 Técnico Superior de Imagiologia;  

 Técnico Superior de Audiologia; 

 Técnico Superior de Cardiopneumologia; 

 Técnico Superior de Neurofisiologia; 

 Técnico Superior de Terapia Ocupacional;  

 Técnico Superior de Ortóptica; 

 Técnico Superior de Farmácia; 

 Técnico Superior de Dietética.  

 

“Com esta iniciativa, quisemos abrir o leque de opções dos futuros estudantes 

universitários, dando a conhecer as nossas profissões, de que tanto gostamos, e que 

são, de facto, primordiais na área da saúde”, explica a Drª Elisabete Mesquita, 

Presidente do Conselho Coordenador dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e 

Terapêutica do Centro Hospitalar do Baixo Vouga.  
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E do lado dos participantes, a resposta foi positiva. Mariana Ribeiro, 19 anos, diz “que 

gostava de seguir a área da saúde e esta sessão permitiu conhecer todas estas 

profissões, destacando especial interesse pela radiologia e terapia da fala”, também 

Silvana Nunes, 19 anos diz que esta sessão mostrou a parte prática do dia-a-dia de 

cada profissão e a área da farmácia foi a que despertou maior interesse.  

Já a docente que acompanhou os alunos também se mostrou satisfeita com a 

iniciativa. “É uma enorme honra participar nesta ação tão importante para a escolha 

futura dos nossos alunos”, afirma a Professora Rosa Maria Amado.  

A partir da próxima segunda-feira, dia 26 de março, será distribuída pelas redações dos 

órgãos de comunicação social, uma breve explicação sobre cada uma das profissões 

que integram o Universo dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Para informações adicionais, por favor contacte o Gabinete de Comunicação do CHBV 

(comunicacao@chbv.min-saude.pt ; tel: 234 378 380) 

mailto:comunicacao@chbv.min-saude.pt
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