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“No meu serviço, para além da máscara e da desinfeção das mãos e superfícies, pouco 

mudou. O trabalho diminuiu um pouco mas já está a voltar ao normal. A equipa é a 

mesma e o trabalho desenvolve-se da mesma maneira. As dificuldades já existiam 

anteriormente. Há falta de dinheiro para equipamentos novos e para a reparação dos 

velhos.” 

“A pandemia da COVID-19 trouxe novos desafios nas organizações da saúde. Neste contexto, 

foram elaborados diversos documentos ao longo destes meses de pandemia, propondo diversos 

planos de gestão dos profissionais, de acordo com o grau de gravidade da pandemia, 

correspondendo aos diversos estados de alerta decretados pelo governo e também de acordo com 

a produção. Os mesmos planos deveriam garantir o cumprimento da atividade assistencial e os 

tempos de resposta dos diversos tipos de análises, acordados com o Conselho de Administração, 

sem esquecer a gestão das emoções dos profissionais, prevenindo efeitos sobre a produção, 

qualidade do trabalho em resultado de stress e de conflitos entre profissionais.  São exemplo o 

desfasamento de horários, as escalas “espelho”, o teletrabalho, obrigatoriedade do uso de 

máscara nos espaços do laboratório de AP, limitação de número de profissionais nos espaços 

onde não é possível a utilização da máscara – sala de pausa durante as refeições e espaço da 

microtomia.”  
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ANATOMIA EM NÚMEROS 

 
 

Anos da Associação Portuguesa de 
Técnicos de Anatomia Patológica, 
celebrados no passado dia 29 de 

julho.   

35 

POR ONDE 

ANDOU A APTAP 
 

 31 de Outubro de 2020 – Reunião do Fórum das Tecnologias da Saúde 
 

 12 de Dezembro de 2020 – Assembleia Geral da APTAP 
 

Seminários Online 

“Lanche com a Anatomia” 

 

A APTAP está a organizar 

seminários científicos, os quais 

poderás assistir online 

gratuitamente.  

O que mudou nos Laboratórios de Anatomia Patológica com a COVID-19 

A APTAP deseja-lhe 

 um Feliz Natal e um  

Próspero Ano 2021! 

O primeiro será já no próximo dia 07 de janeiro de 2021, com o tema “Controlo 

de Infeção em Anatomia Patológica” e terá a participação dos colegas Paula 

Melanda (Centro Hospitalar de Leiria), Gonçalo Bezerra (Hospital Pedro 

Hispano, Matosinhos) e Catarina Barata (Hospital Vila Franca de Xira). Mas 

haverão mais! Fica atento, em breve saberás mais detalhes sobre esta 

videoconferência e serão divulgadas as próximas! 
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