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 DISCIPLINA / MÓDULO / UFCD: FORMAÇÃO TECNOLÓGICA (UFCD 6578, 6577, 6573, 6559, 6581, 6574, 6564) / 

☐ FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

☐ PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 

Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

Área dos 
Conhecimentos  

 

 

 

 

 

 

 

A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A demonstração das 
conteúdos programáticos, estipulando

 
Módulo 6578- Cuidados Saúde Materna
 Identificar aspetos relativos à hereditariedade, 

reprodução e desenvolvimento embrionário.
 Reconhecer eventuais repercussões de altera

hereditariedade, reprodução e desenvolvimento 
embrionário na vida da família.

 Identificar especificidades dos cuidados de saúde 
prestados à mulher grávida e à puérpera.

 Identificar aspetos gerais relativos à fisiologia normal do 
trabalho parto bem 
parto. 

 Identificar principais alterações maternas no pós
e sinais de alerta a sinalizar ao profissional de saúde.

 Explicar que as tarefas que se integram no seu âmbito 
de intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde te
de ser sempre executadas com orientação e supervisão 
de um profissional de saúde.

 Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob 
supervisão direta do profissional de saúde e aquelas que 
podem ser executadas sozinho.

 Explicar a importância de demo
disponibilidade na interação com utentes.

 Explicar a importância de manter autocontrolo em 
situações críticas e de limite.

 Explicar o dever de agir em função das orientações do 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO

 

FORMAÇÃO TECNOLÓGICA (UFCD 6578, 6577, 6573, 6559, 6581, 6574, 6564) / TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE 

Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

A demonstração das competências envolve a mobilização dos 
conteúdos programáticos, estipulando-se como: 

Cuidados Saúde Materna 
Identificar aspetos relativos à hereditariedade, 
reprodução e desenvolvimento embrionário. 
Reconhecer eventuais repercussões de alterações da 
hereditariedade, reprodução e desenvolvimento 
embrionário na vida da família. 
Identificar especificidades dos cuidados de saúde 
prestados à mulher grávida e à puérpera. 
Identificar aspetos gerais relativos à fisiologia normal do 
trabalho parto bem como nomear diferentes tipos de 

Identificar principais alterações maternas no pós-parto 
e sinais de alerta a sinalizar ao profissional de saúde. 
Explicar que as tarefas que se integram no seu âmbito 
de intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde terão 
de ser sempre executadas com orientação e supervisão 
de um profissional de saúde. 
Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob 
supervisão direta do profissional de saúde e aquelas que 
podem ser executadas sozinho. 
Explicar a importância de demonstrar interesse e 
disponibilidade na interação com utentes. 
Explicar a importância de manter autocontrolo em 
situações críticas e de limite. 
Explicar o dever de agir em função das orientações do 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

Atividades individuais e/ou em grupo ou

Aplicação de testes sumativos* ou

Outras atividades**

 

Observações:

*Variável a sua qualidade e quantidade ao longo 

de cada Módulo.

**Por exemplo, visita de estudo, organização de 

evento, visionamento e comentário de vídeo ou 

filme, simulações, entre outra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

  Ciclo de Formação 2021-2024   
Ano letivo 2022-2023 

Instrumentos de Avaliação 

Atividades individuais e/ou em grupo ou 

Aplicação de testes sumativos* ou 

Outras atividades** 

Observações: 

*Variável a sua qualidade e quantidade ao longo 

de cada Módulo. 

**Por exemplo, visita de estudo, organização de 

evento, visionamento e comentário de vídeo ou 

filme, simulações, entre outras. 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profissional de saúde.
 Explicar o impacte das suas ações na 

estar emocional de terceiros.
 Explicar a importância da sua atividade para o trabalho 

de equipa multidisciplinar.
 Explicar a importância de assumir uma atitude pró

na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da sua 
ação profissional.

 Explicar a importância de cumprir as normas de 
segurança, higiene e saúde no trabalho assim como 
preservar a sua apresentação pessoal.

 Explicar a importância de agir de acordo com normas 
e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 
atividades. 

 Explicar a importância de adequar a sua ação 
profissional a diferentes públicos e culturas.

 Explicar a importância de prever e antecipar riscos.
 Explicar a importância de demonstrar segurança 

durante a execução das suas tarefas.
 Explicar a importância da concentra

suas tarefas. 
 Explicar a importância de desenvolver as suas 

atividades promovendo a humanização do serviço.
 
Módulo 6577- Cuidados Saúde Infantil
 Identificar as noções básicas dos Direitos e Deveres da 

Criança. 
 Identificar as noções 

desenvolvimento infantil.
 Caracterizar os diferentes tipos de cuidados prestados 

nos serviços de saúde infantil.
 Identificar sinais de alerta no âmbito das atividades 

diárias à criança.
 Explicar que as tarefas que se integra

de intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde terão 
de ser sempre executadas com orientação e supervisão 
de um profissional de saúde.

 Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob 

Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

profissional de saúde. 
Explicar o impacte das suas ações na interação e bem-
estar emocional de terceiros. 
Explicar a importância da sua atividade para o trabalho 
de equipa multidisciplinar. 
Explicar a importância de assumir uma atitude pró-ativa 
na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da sua 
ação profissional. 
Explicar a importância de cumprir as normas de 
segurança, higiene e saúde no trabalho assim como 
preservar a sua apresentação pessoal. 
Explicar a importância de agir de acordo com normas 
e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 

a importância de adequar a sua ação 
profissional a diferentes públicos e culturas. 
Explicar a importância de prever e antecipar riscos. 
Explicar a importância de demonstrar segurança 
durante a execução das suas tarefas. 
Explicar a importância da concentração na execução das 

Explicar a importância de desenvolver as suas 
atividades promovendo a humanização do serviço. 

Cuidados Saúde Infantil 
Identificar as noções básicas dos Direitos e Deveres da 

Identificar as noções básicas das diferentes fases do 
desenvolvimento infantil. 
Caracterizar os diferentes tipos de cuidados prestados 
nos serviços de saúde infantil. 
Identificar sinais de alerta no âmbito das atividades 
diárias à criança. 
Explicar que as tarefas que se integram no seu âmbito 
de intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde terão 
de ser sempre executadas com orientação e supervisão 
de um profissional de saúde. 
Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de Avaliação 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

supervisão direta do profissional de saúde e aquela
podem ser executadas sozinho.

 Explicar a importância de demonstrar interesse e 
disponibilidade na interação com utentes.

 Explicar a importância de manter autocontrolo em 
situações críticas e de limite.

 Explicar o dever de agir em função das orientaçõ
profissional de saúde.

 Explicar o impacte das suas ações na interação e bem
estar emocional de terceiros.

 Explicar a importância da sua atividade para o trabalho 
de equipa multidisciplinar.

 Explicar a importância de assumir uma atitude pró
na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da sua 
ação profissional.

 Explicar a importância de cumprir as normas de 
segurança, higiene e saúde no trabalho assim como 
preservar a sua apresentação pessoal.

 Explicar a importância de agir de acordo com normas 
e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 
atividades. 

 Explicar a importância de adequar a sua ação 
profissional a diferentes públicos e culturas.

 Explicar a importância de prever e antecipar riscos.
 Explicar a importância de demonstrar segurança 

durante a execução das suas tarefas.
 Explicar a importância da concentração na execução das 

suas tarefas. 
 Explicar a importância de desenvolver as suas 

atividades promovendo a humanização do serviço.
 
Módulo 6573- Qualidade na Saúde
 Explicar o conceito de qual
 Explicar os objetivos e princípios básicos da qualidade: 

eficiência, eficácia na resposta às necessidades do 
utente e satisfação das pessoas na organização.

 Explicar os princípios que orientam a implementação de 
uma cultura da qualidade na saúde.

Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

supervisão direta do profissional de saúde e aquelas que 
podem ser executadas sozinho. 
Explicar a importância de demonstrar interesse e 
disponibilidade na interação com utentes. 
Explicar a importância de manter autocontrolo em 
situações críticas e de limite. 
Explicar o dever de agir em função das orientações do 
profissional de saúde. 
Explicar o impacte das suas ações na interação e bem-
estar emocional de terceiros. 
Explicar a importância da sua atividade para o trabalho 
de equipa multidisciplinar. 
Explicar a importância de assumir uma atitude pró-ativa 

elhoria contínua da qualidade, no âmbito da sua 
ação profissional. 
Explicar a importância de cumprir as normas de 
segurança, higiene e saúde no trabalho assim como 
preservar a sua apresentação pessoal. 
Explicar a importância de agir de acordo com normas 
e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 

Explicar a importância de adequar a sua ação 
profissional a diferentes públicos e culturas. 
Explicar a importância de prever e antecipar riscos. 
Explicar a importância de demonstrar segurança 

nte a execução das suas tarefas. 
Explicar a importância da concentração na execução das 

Explicar a importância de desenvolver as suas 
atividades promovendo a humanização do serviço. 

Qualidade na Saúde 
Explicar o conceito de qualidade. 
Explicar os objetivos e princípios básicos da qualidade: 
eficiência, eficácia na resposta às necessidades do 
utente e satisfação das pessoas na organização. 
Explicar os princípios que orientam a implementação de 
uma cultura da qualidade na saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de Avaliação 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reflectir sobre algumas práticas de qualidade já 
implementadas ou em processo de implementação no 
setor da saúde.

 Reconhecer a existência de diferentes sistemas de 
acreditação/ certificação na saúde: objetivos, âmbito de 
aplicação e impacte na intervenção do
Auxiliar de Saúde.

 Explicar as responsabilidades que pode assumir na 
implementação e continuidade da qualidade na sua 
unidade/ serviço/ organização enquanto profissional de 
saúde. 

 Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de 
intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde terão de 
ser sempre executadas com orientação e supervisão de 
um profissional de saúde.

 Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob 
supervisão direta do profissional de saúde e aquelas que 
podem ser executadas so

 Definir um plano de ação de corretiva/melhoria 
relativamente a uma tarefa/ processo no qual 
intervenha enquanto profissional de saúde.

 Explicar a importância de se atualizar e adaptar a novos 
produtos, materiais, equipamentos e tecnologias no 
âmbito das suas atividades.

 Explicar o impacte das suas ações na interação e bem
estar de terceiros.

 Explicar a importância da sua atividade para o trabalho 
de equipa multidisciplinar.

 Explicar a importância de assumir uma atitude pró
na melhoria contínua 
ação profissional.

 Explicar a importância de agir de acordo com normas 
e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 
atividades. 

 Explicar a importância da concentração na execução das 
suas tarefas. 

 
Módulo 6559- Comunicação

Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

flectir sobre algumas práticas de qualidade já 
implementadas ou em processo de implementação no 
setor da saúde. 
Reconhecer a existência de diferentes sistemas de 
acreditação/ certificação na saúde: objetivos, âmbito de 
aplicação e impacte na intervenção do/a Técnico/a 
Auxiliar de Saúde. 
Explicar as responsabilidades que pode assumir na 
implementação e continuidade da qualidade na sua 
unidade/ serviço/ organização enquanto profissional de 

Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de 
o do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde terão de 

ser sempre executadas com orientação e supervisão de 
um profissional de saúde. 
Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob 
supervisão direta do profissional de saúde e aquelas que 
podem ser executadas sozinho. 
Definir um plano de ação de corretiva/melhoria 
relativamente a uma tarefa/ processo no qual 
intervenha enquanto profissional de saúde. 
Explicar a importância de se atualizar e adaptar a novos 
produtos, materiais, equipamentos e tecnologias no 

das suas atividades. 
Explicar o impacte das suas ações na interação e bem-
estar de terceiros. 
Explicar a importância da sua atividade para o trabalho 
de equipa multidisciplinar. 
Explicar a importância de assumir uma atitude pró-ativa 
na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da sua 
ação profissional. 
Explicar a importância de agir de acordo com normas 
e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 

Explicar a importância da concentração na execução das 

Comunicação na Prestação de Cuidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de Avaliação 
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Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterizar as diferentes técnicas de comunicação de 
acordo com o tipo de interlocutor.

 Identificar o tipo de informação que pode prestar no seu 
âmbito de intervenção.

 Explicar que as tarefas que se integram no seu âmbito 
de intervenção terão de ser sempre executadas com 
orientação e supervisão de um profissional de saúde.

 Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob 
supervisão direta do profissional de saúde e aquelas que 
podem ser executadas sozinho.

 Aplicar técnicas de 
telefónico em serviços de saúde.

 Aplicar técnicas de comunicação na interação com o 
utente no atendimento presencial em serviços de saúde.

 Explicar a importância de adequar a sua ação 
profissional a diferentes públicos e culturas

 Explicar a importância de adequar a sua ação 
profissional a diferentes contextos institucionais no 
âmbito dos cuidados de saúde.

 Explicar a importância da cultura institucional no agir 
profissional. 

 Explicar a importância de comunicar de forma clara, 
precisa e assertiva.

 Explicar a importância de demonstrar interesse e 
disponibilidade na interação com utentes, familiares 
e/ou cuidadores.

 Explicar a importância de manter autocontrolo em 
situações críticas e de limite.

 Explicar o dever de agir em função das
profissional de saúde e sob a sua supervisão.

 Explicar o impacte das suas ações na interação e bem
estar emocional de terceiros.

 Explicar a importância de respeitar os princípios de ética 
no desempenho das suas funções.

 
Módulo 6581- Gestão
 Identificar o conceito de erro humano, causas, 

consequências negativas e medidas preventivas.

Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Caracterizar as diferentes técnicas de comunicação de 
acordo com o tipo de interlocutor. 
Identificar o tipo de informação que pode prestar no seu 
âmbito de intervenção. 
Explicar que as tarefas que se integram no seu âmbito 

rvenção terão de ser sempre executadas com 
orientação e supervisão de um profissional de saúde. 
Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob 
supervisão direta do profissional de saúde e aquelas que 
podem ser executadas sozinho. 
Aplicar técnicas de comunicação no atendimento 
telefónico em serviços de saúde. 
Aplicar técnicas de comunicação na interação com o 
utente no atendimento presencial em serviços de saúde. 
Explicar a importância de adequar a sua ação 
profissional a diferentes públicos e culturas. 
Explicar a importância de adequar a sua ação 
profissional a diferentes contextos institucionais no 
âmbito dos cuidados de saúde. 
Explicar a importância da cultura institucional no agir 

Explicar a importância de comunicar de forma clara, 
cisa e assertiva. 

Explicar a importância de demonstrar interesse e 
disponibilidade na interação com utentes, familiares 
e/ou cuidadores. 
Explicar a importância de manter autocontrolo em 
situações críticas e de limite. 
Explicar o dever de agir em função das orientações do 
profissional de saúde e sob a sua supervisão. 
Explicar o impacte das suas ações na interação e bem-
estar emocional de terceiros. 
Explicar a importância de respeitar os princípios de ética 
no desempenho das suas funções. 

Gestão stress profissional saúde 
Identificar o conceito de erro humano, causas, 
consequências negativas e medidas preventivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de Avaliação 
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Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar o conceito de stress, causas, consequências 
negativas do mesmo.

 Identificar as técnicas preventivas, de controlo e gestão 
de stress profissional.

 Identificar as técnicas de prevenção, proteção de forma 
a lidar com situações de limite, agonia e sofrimento.

 Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de 
intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde terão de 
ser sempre exec
um profissional de saúde.

 Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob 
supervisão direta do profissional de saúde e aquelas que 
podem ser executadas sozinho.

 Aplicar técnicas preventivas, de controlo e gestão d
stress profissional.

 Aplicar técnicas de prevenção, proteção de forma a lidar 
com situações de limite, agonia e sofrimento.

 Explicar a importância de demonstrar interesse e 
disponibilidade na interação com utentes.

 Explicar a importância de manter autoco
situações críticas e de limite.

 Explicar o dever de agir em função das orientações do 
profissional de saúde.

 Explicar o impacte das suas ações na interação e bem
estar emocional de terceiros.

 Explicar a importância de agir de acordo com normas 
e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 
atividades. 

 Explicar a importância de demonstrar segurança 
durante a execução das suas tarefas

 Explicar a importância da concentração na execução das 
suas tarefas. 

 
 
 
 

Módulo 6574- Cuidados na Higiene, conforto
 Adquirir noções sobre as necessidades humanas 

Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Identificar o conceito de stress, causas, consequências 
negativas do mesmo. 
Identificar as técnicas preventivas, de controlo e gestão 
de stress profissional. 
Identificar as técnicas de prevenção, proteção de forma 
a lidar com situações de limite, agonia e sofrimento. 
Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de 
intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde terão de 
ser sempre executadas com orientação e supervisão de 
um profissional de saúde. 
Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob 
supervisão direta do profissional de saúde e aquelas que 
podem ser executadas sozinho. 
Aplicar técnicas preventivas, de controlo e gestão de 
stress profissional. 
Aplicar técnicas de prevenção, proteção de forma a lidar 
com situações de limite, agonia e sofrimento. 
Explicar a importância de demonstrar interesse e 
disponibilidade na interação com utentes. 
Explicar a importância de manter autocontrolo em 
situações críticas e de limite. 
Explicar o dever de agir em função das orientações do 
profissional de saúde. 
Explicar o impacte das suas ações na interação e bem-
estar emocional de terceiros. 
Explicar a importância de agir de acordo com normas 

ou procedimentos definidos no âmbito das suas 

Explicar a importância de demonstrar segurança 
durante a execução das suas tarefas 
Explicar a importância da concentração na execução das 

Cuidados na Higiene, conforto e eliminação 
Adquirir noções sobre as necessidades humanas 
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(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

básicas: higiene e conforto, alimentação, hidratação, 
eliminação. 

 Adquirir noções básicas sobre os fatores de promoção e 
inibição de conforto e desconforto.

 Identificar os aspetos referentes à pri
intimidade, sexualidade da pessoa nos cuidados de 
higiene e eliminação.

 Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de 
intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde terão de 
ser sempre executadas com orientação e supervisão de 
um enfermeiro.

 Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob 
supervisão direta do enfermeiro e aquelas que podem 
ser executadas sozinho.

 Aplicar técnicas de apoio à higiene e conforto, na cama, 
ao utente que necessita de ajuda parcial, segundo 
orientação do enfer
fundamentais sobre métodos, materiais e 
equipamentos. 

 Aplicar técnicas de apoio à higiene e conforto, na casa 
de banho, ao utente que necessita de ajuda parcial, 
segundo orientação do enfermeiro e mobilizando 
conhecimentos 
e equipamentos.

 Aplicar técnicas de apoio à higiene e conforto na cama 
ao utente que necessita de ajuda total, auxiliando o 
Enfermeiro na prestação de cuidados de higiene e 
conforto. 

 Aplicar técnicas de apoio à elimin
necessita de ajuda parcial, segundo orientação do 
enfermeiro e utilizando e manuseando adequadamente 
os dispositivos indicados aos diferentes tipos de 
eliminação. 

 Aplicar técnicas de apoio à eliminação, ao utente que 
necessita ajuda tot
colocação dos dispositivos indicados aos diferentes tipos 
de eliminação. 

 Aplicar técnicas de substituição de roupa em camas e 

Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

básicas: higiene e conforto, alimentação, hidratação, 

Adquirir noções básicas sobre os fatores de promoção e 
inibição de conforto e desconforto. 
Identificar os aspetos referentes à privacidade, 
intimidade, sexualidade da pessoa nos cuidados de 
higiene e eliminação. 
Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de 
intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde terão de 
ser sempre executadas com orientação e supervisão de 
um enfermeiro. 
Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob 
supervisão direta do enfermeiro e aquelas que podem 
ser executadas sozinho. 
Aplicar técnicas de apoio à higiene e conforto, na cama, 
ao utente que necessita de ajuda parcial, segundo 
orientação do enfermeiro e mobilizando conhecimentos 
fundamentais sobre métodos, materiais e 

 
Aplicar técnicas de apoio à higiene e conforto, na casa 
de banho, ao utente que necessita de ajuda parcial, 
segundo orientação do enfermeiro e mobilizando 

 fundamentais sobre métodos, materiais 
e equipamentos. 
Aplicar técnicas de apoio à higiene e conforto na cama 
ao utente que necessita de ajuda total, auxiliando o 
Enfermeiro na prestação de cuidados de higiene e 

Aplicar técnicas de apoio à eliminação, ao utente que 
necessita de ajuda parcial, segundo orientação do 
enfermeiro e utilizando e manuseando adequadamente 
os dispositivos indicados aos diferentes tipos de 

Aplicar técnicas de apoio à eliminação, ao utente que 
necessita ajuda total, auxiliando o enfermeiro na 
colocação dos dispositivos indicados aos diferentes tipos 

 
Aplicar técnicas de substituição de roupa em camas e 
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macas ocupadas, mobilizando conhecimentos 
fundamentais sobre métodos, materiais e 
equipamentos. 

 Explicar a importância de demonstrar interesse e 
disponibilidade na interação com utentes.

 Explicar a importância de manter autocontrolo em 
situações críticas e de limite.

 Explicar o dever de agir em função das orientações do 
enfermeiro. 

 Explicar o impacte da
estar emocional de terceiros.

 Explicar a importância da sua atividade para o trabalho 
de equipa multidisciplinar.

 Explicar a importância de assumir uma atitude pró
na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da sua 
ação profissional.

 Explicar a importância de cumprir as normas de 
segurança, higiene e saúde no trabalho assim como 
preservar a sua apresentação pessoal.

 Explicar a importância de agir de acordo com normas 
e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 
atividades. 

 Explicar a importância de adequar a sua ação 
profissional a diferentes públicos e culturas.

 Explicar a importância de prever e antecipar riscos.
 Explicar a importância de demonstrar segurança 

durante a execução das suas tarefas.
 Explicar a importância da concentração na execução das 

suas tarefas. 
 Explicar a importância de desenvolver as suas 

atividades promovendo a humanização do serviço.
 Explicar a importância de desenvolver uma capacidade 

de alerta que permita sinalizar situações ou contex
que exijam intervenção.

 Explicar a importância de demonstrar compreensão, 
paciência e sensibilidade na aplicação adequada de 
técnicas de higiene e conforto e mobilização do utente.

 Explicar a importância de agir em função da capacidade 

Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

macas ocupadas, mobilizando conhecimentos 
fundamentais sobre métodos, materiais e 

 
licar a importância de demonstrar interesse e 

disponibilidade na interação com utentes. 
Explicar a importância de manter autocontrolo em 
situações críticas e de limite. 
Explicar o dever de agir em função das orientações do 

Explicar o impacte das suas ações na interação e bem-
estar emocional de terceiros. 
Explicar a importância da sua atividade para o trabalho 
de equipa multidisciplinar. 
Explicar a importância de assumir uma atitude pró-ativa 
na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da sua 

ão profissional. 
Explicar a importância de cumprir as normas de 
segurança, higiene e saúde no trabalho assim como 
preservar a sua apresentação pessoal. 
Explicar a importância de agir de acordo com normas 
e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 

Explicar a importância de adequar a sua ação 
profissional a diferentes públicos e culturas. 
Explicar a importância de prever e antecipar riscos. 
Explicar a importância de demonstrar segurança 
durante a execução das suas tarefas. 

importância da concentração na execução das 

Explicar a importância de desenvolver as suas 
atividades promovendo a humanização do serviço. 
Explicar a importância de desenvolver uma capacidade 
de alerta que permita sinalizar situações ou contextos 
que exijam intervenção. 
Explicar a importância de demonstrar compreensão, 
paciência e sensibilidade na aplicação adequada de 
técnicas de higiene e conforto e mobilização do utente. 
Explicar a importância de agir em função da capacidade 
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de autonomia do 
progressos. 

 
Módulo 6564-Prevenção e Controlo da Infeção
 Identificar a tipologia de produtos a utilizar na 

esterilização: características e aplicação.
 Identificar a tipologia de materiais associada a cada 

serviço que são objeto de esterilização.
 Identificar os equipamentos associados ao processo de 

esterilização e princípios de funcionamento associados.
 Identificar as diferentes etapas do processo de 

esterilização: parâmetros a controlar e validar no 
processo de esterilização.

 Identificar os diferentes componentes do material clínico 
e respetiva montagem.

 Identificar parâmetros a controlar nos testes de 
inspeção e funcionalidade dos componentes do material 
clínico. 

 Identificar as diferentes etapas, métodos e téc
processo de empacotamento dos Kits de material 
clínico: selagem, identificação e rotulagem.

 Identificar os parametros a controlar e validar no 
processo de empacotamento dos Kits de material 
clínico. 

 Identificar os procedimentos a seguir no 
armazenamento e conservação de Kits de material 
clínico. 

 Identificar as tarefas que se enquadram no âmbito de 
intervenção do Auxiliar de Ação Médica, distinguindo as 
que podem ser executadas com autonomia e as que 
necessitam de supervisão do técnico de saúde.

 Aplicar métodos e técnicas do processo de esterilização, 
utilizando equipamentos e produtos na tipologia e 
dosagem adequadas, de acordo com normas e/ou 
procedimentos definidos.

 Aplicar técnicas de controlo, validação e inspeção, no 
processo de esterilização, 
definidos. 

Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

de autonomia do utente, e de valorizar pequenos 

Prevenção e Controlo da Infeção- Esterilização 
Identificar a tipologia de produtos a utilizar na 
esterilização: características e aplicação. 
Identificar a tipologia de materiais associada a cada 

iço que são objeto de esterilização. 
Identificar os equipamentos associados ao processo de 
esterilização e princípios de funcionamento associados. 
Identificar as diferentes etapas do processo de 
esterilização: parâmetros a controlar e validar no 

e esterilização. 
Identificar os diferentes componentes do material clínico 
e respetiva montagem. 
Identificar parâmetros a controlar nos testes de 
inspeção e funcionalidade dos componentes do material 

Identificar as diferentes etapas, métodos e técnicas do 
processo de empacotamento dos Kits de material 
clínico: selagem, identificação e rotulagem. 
Identificar os parametros a controlar e validar no 
processo de empacotamento dos Kits de material 

Identificar os procedimentos a seguir no 
amento e conservação de Kits de material 

Identificar as tarefas que se enquadram no âmbito de 
intervenção do Auxiliar de Ação Médica, distinguindo as 
que podem ser executadas com autonomia e as que 
necessitam de supervisão do técnico de saúde. 

icar métodos e técnicas do processo de esterilização, 
utilizando equipamentos e produtos na tipologia e 
dosagem adequadas, de acordo com normas e/ou 
procedimentos definidos. 
Aplicar técnicas de controlo, validação e inspeção, no 
processo de esterilização, de acordo com parâmetros 
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 Montar os diferentes componentes do material clínico, 
de acordo com procedimentos e esquemas de 
montagem definidos.

 Aplicar técnicas de controlo, validação e inspeção, no 
processo de montagem dos componentes do material 
clínico, de acordo com parâmetros definidos.

 Empacotar o material clínico esterilizado/desinfetado de 
acordo com a tipologia de Kits e cumprindo os 
procedimentos definidos.

 Aplicar técnicas de controlo, validação e inspeção, no 
processo de empacotamento do
de acordo com os procedimentos definidos.

 Explicar a importância de se atualizar e adaptar a novos 
produtos, materiais, equipamentos e tecnologias no 
âmbito das suas atividades.

 Explicar a importância da sua atividade para o 
de equipa multidisciplinar.

 Explicar a importância de assumir uma atitude pró
na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da sua 
ação profissional.

 Explicar o impacto das suas ações na saúde de 
terceiros. 

 Explicar a importância da concentra
execução das suas tarefas.

 Explicar a importância de prever e antecipar riscos.
 Explicar a importância de demonstrar segurança 

durante a execução das suas tarefas.
 Explicar o dever de agir em função das orientações do 

Profissional de Saúde e 
 Explicar a importância de agir de acordo com normas 

e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 
atividades. 

 Explicar a importância de manter autocontrolo em 
situações críticas.
 

Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Montar os diferentes componentes do material clínico, 
de acordo com procedimentos e esquemas de 
montagem definidos. 
Aplicar técnicas de controlo, validação e inspeção, no 
processo de montagem dos componentes do material 
clínico, de acordo com parâmetros definidos. 
Empacotar o material clínico esterilizado/desinfetado de 
acordo com a tipologia de Kits e cumprindo os 
procedimentos definidos. 
Aplicar técnicas de controlo, validação e inspeção, no 
processo de empacotamento dos Kits de material clínico 
de acordo com os procedimentos definidos. 
Explicar a importância de se atualizar e adaptar a novos 
produtos, materiais, equipamentos e tecnologias no 
âmbito das suas atividades. 
Explicar a importância da sua atividade para o trabalho 
de equipa multidisciplinar. 
Explicar a importância de assumir uma atitude pró-ativa 
na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da sua 
ação profissional. 
Explicar o impacto das suas ações na saúde de 

Explicar a importância da concentração durante a 
execução das suas tarefas. 
Explicar a importância de prever e antecipar riscos. 
Explicar a importância de demonstrar segurança 
durante a execução das suas tarefas. 
Explicar o dever de agir em função das orientações do 
Profissional de Saúde e sob a sua supervisão. 
Explicar a importância de agir de acordo com normas 
e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 

Explicar a importância de manter autocontrolo em 
situações críticas. 
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Atitudes  
e  

Valores 

 

 

 

 

a, b, c, d, e 

 

Ter e aplicar atitudes e valores previstos no Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridades Obrigatória, tendo em conta o Perfil de Aprendizagem do 
Curso ou referencial de formação, nomeadamente através da 
assiduidade e pontualidade, interesse e empenho, partic
iniciativa, proatividade, autonomia, sentido de responsabilidade, 
respeito, cooperação e colaboração.

  

 

Áreas de Competência 
(PASEO) 

A - Linguagens e textos; B - Informação e Comunicação; C 
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G 
J - Consciência e domínio do corpo.

Valores a - Responsabilidade e integridade; b

 

Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD 
(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes) 

Ponderação 

Ter e aplicar atitudes e valores previstos no Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridades Obrigatória, tendo em conta o Perfil de Aprendizagem do 
Curso ou referencial de formação, nomeadamente através da 
assiduidade e pontualidade, interesse e empenho, participação, 
iniciativa, proatividade, autonomia, sentido de responsabilidade, 
respeito, cooperação e colaboração. 

 

 

20% 

 

 

Observação direta ou e

listas de verificação e regis

TOTAL 100%  

Informação e Comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E 
Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I 

sciência e domínio do corpo. 

Responsabilidade e integridade; b- Excelência e exigência; c - Curiosidade, reflexão e inovação; d - Cidadania e participação; e 

Instrumentos de Avaliação 

Observação direta ou escalas de atitudes, ou 

listas de verificação e registo de incidentes 

Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento 
Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; 

Cidadania e participação; e - Liberdade/autonomia. 


