
  

 

COORD.035.rv00  

DISCIPLINA / MÓDULO / UFCD: FORMAÇÃO TECNOLÓGICA (UFCD 65

☐ 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 competências envolve a mobilização dos conteúdos 
programáticos, estipulando

 
Módulo 6566- Noções Gerais sobre o Sistema Circulatório e 

Respiratório 
 Identificar as estruturas do 

como sinais e sintomas de alerta de problemas associados.
 Identificar as principais implicações para os cuidados de saúde a prestar 

pelo/a Técnico/a Auxiliar de Saúde ao utente com alterações do sistema 
circulatório. 

 Identificar as estruturas do sistema respiratório e suas funções, bem 
como sinais e sintomas de alerta de problemas associados.

 Identificar as principais implicações para os cuidados de saúde a prestar 
pelo/a Técnico/a Auxiliar de Saúde ao ut
respiratório. 

 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 qu
profissional de saúde e aquelas que podem ser executadas sozinho.
 

 Explicar a importância de
- manter autocontrolo em situações críticas e de limite; 
- se atualizar e adaptar a novos produtos, materiais, e
no âmbito das suas atividades;

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

 Explicar o impacte das suas ações
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FORMAÇÃO TECNOLÓGICA (UFCD 6566, 6569, 6567, 6568, 6570, 6584, 6583, 6586, 6561, 6560, 6575, 6571, 6563, 6576, 6582

Aprendizagens 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: 

Noções Gerais sobre o Sistema Circulatório e 

Identificar as estruturas do sistema circulatório e suas funções, bem 
como sinais e sintomas de alerta de problemas associados. 
Identificar as principais implicações para os cuidados de saúde a prestar 
pelo/a Técnico/a Auxiliar de Saúde ao utente com alterações do sistema 

Identificar as estruturas do sistema respiratório e suas funções, bem 
como sinais e sintomas de alerta de problemas associados. 
Identificar as principais implicações para os cuidados de saúde a prestar 
pelo/a Técnico/a Auxiliar de Saúde ao utente com alterações do sistema 

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. 

Explicar a importância de: 
situações críticas e de limite;  

se atualizar e adaptar a novos produtos, materiais, equipamentos e tecnologias 
no âmbito das suas atividades; 

Explicar o dever de agir em função das orientações do Profissional de 

Explicar o impacte das suas ações: 

 
 

80% 

20% 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

  Ciclo de Formação 2020-2023   
Ano letivo 2022-2023 

66, 6569, 6567, 6568, 6570, 6584, 6583, 6586, 6561, 6560, 6575, 6571, 6563, 6576, 6582) / TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE 

Instrumentos de Avaliação 

 
Atividades individuais e/ou em grupo 

 
 

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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Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  na interação e bem-estar emocional de terceiros; 
- da sua atividade para o trab
- de assumir uma atitude pró
da sua ação profissional; 
- agir de acordo com normas e/ou procedimentos definido
atividades; 
- de prever e antecipar riscos;
- da concentração na execução das suas tarefas;
- desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar situações ou 
contextos que exijam intervenção.

 
Módulo 6569- Noções Gerais sobre a pele e sua integridade
 
 Identificar noções básicas associadas

-  à estrutura e funções da pele;
- associadas ao envelhecimento da pele e suas implicações ao nível dos cuidados 
de saúde. 

 Identificar as implicações da integridade e não integridade da pele na 
saúde e qualidade de vida do indivíduo.

 Identificar os cuidado
manter a integridade da pele.

 Identificar os principais fatores que interferem na cicatrização da pele.
 Identificar os conceitos de feridas agudas, feridas crónicas, úlceras de 

pressão. 
 Identificar os princípios básicos do processo de formação de úlceras de 

pressão, sua principal localização e fatores desencadeantes.
 Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de intervenção do/a 

Técnico/a Auxiliar de Saúde, terão de ser sempre exec
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 disponibi
autocontrolo em situações críticas e de limi
produtos, materiais, equipamentos e tecnologias no âmbito das suas atividades.

 Explicar o dever de agir em função das 
saúde. 

 Explicar o impacte das suas ações na interação e bem

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

Ponderação 

estar emocional de terceiros;  
da sua atividade para o trabalho de equipa multidisciplinar; 
de assumir uma atitude pró-ativa na melhoria contínua da qualidade, no âmbito 

agir de acordo com normas e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 

de prever e antecipar riscos; 
ão na execução das suas tarefas; 

desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar situações ou 
contextos que exijam intervenção. 

Noções Gerais sobre a pele e sua integridade 

Identificar noções básicas associadas: 
à estrutura e funções da pele; 

associadas ao envelhecimento da pele e suas implicações ao nível dos cuidados 

Identificar as implicações da integridade e não integridade da pele na 
saúde e qualidade de vida do indivíduo. 
Identificar os cuidados a ter para prevenir o aparecimento de feridas e 
manter a integridade da pele. 
Identificar os principais fatores que interferem na cicatrização da pele. 
Identificar os conceitos de feridas agudas, feridas crónicas, úlceras de 

Identificar os princípios básicos do processo de formação de úlceras de 
pressão, sua principal localização e fatores desencadeantes. 
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. 
Explicar a importância de  

disponibilidade na interação com utentes; de manter 
autocontrolo em situações críticas e de limite; de se atualizar e adaptar a novos 
produtos, materiais, equipamentos e tecnologias no âmbito das suas atividades. 

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

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

Instrumentos de Avaliação 
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Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 
- de cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho assim como 
preservar a sua apresentação pes
- de agir de acordo com normas e/ou procedimentos definidos no 
atividades. 
- adequar a sua ação profissional a
- prever e antecipar riscos. 
- demonstrar segurança dura
- da concentração na execução das suas 
- desenvolver as suas atividades prom
- desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar situações ou 
contextos que exijam intervenção.
- de demonstrar compreensão, paciência e sensibilidade na aplicação adequada 
de técnicas de higiene e conforto e mobilização do utente.
- agir em função da capacidade de autonomia do utente, e de valorizar pequenos 
progressos. 

Módulo 6567- Noções Gerais sobre o Sistema Gastrointestinal, 
urinário e genito-reprodutor

 
 Identificar as estruturas do sistema g

como sinais e sintomas de alerta de problemas associados.
 Identificar as principais implicações para os cuidados de saúde a prestar 

pelo/a Técnico/a Auxiliar de Saúde ao utente com alterações do sistema 
gastrointestinal. 

 Identificar as estruturas do sistema urinário e genito
funções, bem como sinais e sintomas de alerta de problemas associados.

 Identificar as principais implicações para os cuidados de saúde a prestar 
pelo/a Técnico/a Auxiliar de Saúde ao
Urinário. 

 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

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

Ponderação 

Explicar a importância da sua atividade para o trabalho de equipa 

Explicar a importância de: 
ativa na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da 

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

de agir de acordo com normas e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 

adequar a sua ação profissional a diferentes públicos e culturas; 
 

demonstrar segurança durante a execução das suas tarefas; 
da concentração na execução das suas tarefas; 

atividades promovendo a humanização do serviço; 
desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar situações ou 

contextos que exijam intervenção. 
de demonstrar compreensão, paciência e sensibilidade na aplicação adequada 

e conforto e mobilização do utente. 
agir em função da capacidade de autonomia do utente, e de valorizar pequenos 

Noções Gerais sobre o Sistema Gastrointestinal, 
reprodutor 

Identificar as estruturas do sistema gastrointestinal e suas funções, bem 
como sinais e sintomas de alerta de problemas associados. 
Identificar as principais implicações para os cuidados de saúde a prestar 
pelo/a Técnico/a Auxiliar de Saúde ao utente com alterações do sistema 

Identificar as estruturas do sistema urinário e genito-reprodutor e suas 
funções, bem como sinais e sintomas de alerta de problemas associados. 
Identificar as principais implicações para os cuidados de saúde a prestar 
pelo/a Técnico/a Auxiliar de Saúde ao utente com alterações do sistema 

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 

Instrumentos de Avaliação 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profissional de saúde e aquelas que podem ser executadas sozinho.
 Explicar a importância de manter autocontrolo em situações críticas e de 

limite. 
 Explicar a importância de

materiais, equipamentos e tecnologia
 Explicar o dever de agir em função das orientações do profissional de 

saúde. 
 Explicar o impacte das suas ações na interação e bem

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 
sua ação profissional; 
- agir de acordo com normas e/ou procedimentos 
atividades; 
- prever e antecipar riscos; 
- da concentração na execução das suas tarefas;
- desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar situações ou 
contextos que exijam intervenção.
 

Módulo 6568- Noções Gerais so
endócrino e órgãos dos sentidos

 
 Identificar as estruturas do sistema neurológico e suas funções, bem 

como sinais e sintomas de alerta de problemas associados.
 Identificar as principais implicações para os cuidados de saúde a pre

pelo/a Técnico/a Auxiliar de Saúde ao utente com alterações do sistema 
nervoso. 

 Identificar estruturas e órgãos dos sentidos, suas funções, bem como 
sinais e sintomas de alerta de problemas associados.

 Identificar as principais implicações para os cui
pelo/a Técnico/a Auxiliar de Saúde ao utente com alterações ao nível 
dos órgãos dos sentidos.

 Reconhecer o papel do sistema endócrino na regulação do organismo.
 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.

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

Ponderação 

profissional de saúde e aquelas que podem ser executadas sozinho. 
Explicar a importância de manter autocontrolo em situações críticas e de 

Explicar a importância de: se atualizar e adaptar a novos produtos, 
materiais, equipamentos e tecnologias no âmbito das suas atividades; 
Explicar o dever de agir em função das orientações do profissional de 

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

importância da sua atividade para o trabalho de equipa 

Explicar a importância de: 
ativa na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da 

agir de acordo com normas e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 

 
ão na execução das suas tarefas; 

desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar situações ou 
contextos que exijam intervenção. 

Noções Gerais sobre o sistema neurológico, 
endócrino e órgãos dos sentidos 

Identificar as estruturas do sistema neurológico e suas funções, bem 
como sinais e sintomas de alerta de problemas associados. 
Identificar as principais implicações para os cuidados de saúde a prestar 
pelo/a Técnico/a Auxiliar de Saúde ao utente com alterações do sistema 

Identificar estruturas e órgãos dos sentidos, suas funções, bem como 
sinais e sintomas de alerta de problemas associados. 
Identificar as principais implicações para os cuidados de saúde a prestar 
pelo/a Técnico/a Auxiliar de Saúde ao utente com alterações ao nível 
dos órgãos dos sentidos. 
Reconhecer o papel do sistema endócrino na regulação do organismo. 
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. 

Instrumentos de Avaliação 
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Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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
- manter autocontrolo em situações críticas e de limite;
- se atualizar e adaptar a novos produtos, materiais, equipamentos e tecnologia
no âmbito das suas atividades;
- agir em função das orientações do Profissional de saúd

 Explicar o impacte das suas ações na interação e bem
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 qualid
sua ação profissional; 
- de agir de acordo com normas e/ou procedimentos definidos no âmb
atividades; 
- de prever e antecipar riscos;
- da concentração na execução das suas tarefas;
- de desenvolver uma capacidade de alerta qu
contextos que exijam intervenção.

 
Módulo 6570- Abordagem geral de noções básicas de primeiros 

socorros 
 Descrever o que é o Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) e 

quais os seus intervenientes.
 Descrever como ativar

número europeu de socorro "112".
 Identificar o conceito de cadeia de sobrevivência e identificar os seus 

elos. 
 Explicar a importância da cadeia de sobrevivência e qual o princípio 

subjacente a cada elo.
 Reconhecer os riscos potenciais para o reanimador.
 Identificar as medidas a adotar para garantir a segurança do reanimador 

e da vítima. 
 Identificar as medidas universais de proteção e reconhecer a sua 

importância. 
 Explicar o conceito de Suporte Básico de 

algoritmo vigente.

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

Ponderação 

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: 

situações críticas e de limite; 
se atualizar e adaptar a novos produtos, materiais, equipamentos e tecnologias 

no âmbito das suas atividades; 
agir em função das orientações do Profissional de saúde; 

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

Explicar a importância da sua atividade para o trabalho de equipa 

Explicar a importância de: 
ativa na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da 

de agir de acordo com normas e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 

ver e antecipar riscos; 
ão na execução das suas tarefas; 

de desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar situações ou 
contextos que exijam intervenção. 

Abordagem geral de noções básicas de primeiros 

Descrever o que é o Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) e 
quais os seus intervenientes. 
Descrever como ativar o sistema de emergência médica utilizando o 
número europeu de socorro "112". 
Identificar o conceito de cadeia de sobrevivência e identificar os seus 

Explicar a importância da cadeia de sobrevivência e qual o princípio 
subjacente a cada elo. 
Reconhecer os riscos potenciais para o reanimador. 
Identificar as medidas a adotar para garantir a segurança do reanimador 

Identificar as medidas universais de proteção e reconhecer a sua 

Explicar o conceito de Suporte Básico de Vida (SBV) de acordo com o 
algoritmo vigente. 

Instrumentos de Avaliação 
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Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicar o conceito de avaliação inicial, via aérea, respiração e 
circulação. 

 Aplicar a sequência de procedimentos que permitam executar o SBV de 
acordo com o algoritmo vigente.

 Identificar os problemas associa
 Identificar quando e como colocar uma vítima em posição lateral de 

segurança. 
 Identificar as contra
 Identificar as situações de obstrução parcial e total da via aérea.
 Identificar as causas e os tipos de obstrução da via aérea.
 Aplicar a sequência de atuação perante uma vítima com obstrução da via 

aérea. 
 Identificar situações de perigo através da execução do exame à vítima.
 Identificar as emergências médicas mais frequentes.
 Identificar os principais sinais e sintomas característicos das 

emergências médicas.
 Aplicar os primeiros socorros adequados a cada emergência médica.
 Identificar os vários tipos de hemorragias.
 Identificar os sinais e sintomas mais comuns das hemorragias.
 Listar e descrever os vários métodos de controlo de hemorragias.
 Controlar uma hemorragia através dos métodos de controlo.
 Identificar os tipos de feridas mais comuns.
 Tratar uma ferida utilizando pensos e ligaduras.
 Identificar os tipos de queimaduras ma
 Tratar provisoriamente uma queimadura.
 Identificar os traumatismos mais comuns dos membros.
 Reconhecer o que fazer e/ou não fazer nestes casos.
 Identificar as situações específicas que requerem a intervenção do 

profissional de Saúde.
 Explicar que as tarefas que se integram no âmbito da 

sua 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 qu
 

Módulo 6584-Manutenção preventiva de equipamentos e reposição 
de materiais comuns às diferentes unidades e serviços da Rede 

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

Ponderação 

Explicar o conceito de avaliação inicial, via aérea, respiração e 

Aplicar a sequência de procedimentos que permitam executar o SBV de 
acordo com o algoritmo vigente. 
Identificar os problemas associados à execução de manobras de SBV. 
Identificar quando e como colocar uma vítima em posição lateral de 

Identificar as contra-indicações para a posição lateral de segurança. 
Identificar as situações de obstrução parcial e total da via aérea. 

ificar as causas e os tipos de obstrução da via aérea. 
Aplicar a sequência de atuação perante uma vítima com obstrução da via 

Identificar situações de perigo através da execução do exame à vítima. 
Identificar as emergências médicas mais frequentes. 
Identificar os principais sinais e sintomas característicos das 
emergências médicas. 
Aplicar os primeiros socorros adequados a cada emergência médica. 
Identificar os vários tipos de hemorragias. 
Identificar os sinais e sintomas mais comuns das hemorragias. 
Listar e descrever os vários métodos de controlo de hemorragias. 
Controlar uma hemorragia através dos métodos de controlo. 
Identificar os tipos de feridas mais comuns. 
Tratar uma ferida utilizando pensos e ligaduras. 
Identificar os tipos de queimaduras mais comuns. 
Tratar provisoriamente uma queimadura. 
Identificar os traumatismos mais comuns dos membros. 
Reconhecer o que fazer e/ou não fazer nestes casos. 
Identificar as situações específicas que requerem a intervenção do 
profissional de Saúde. 

que as tarefas que se integram no âmbito da 
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. 

Manutenção preventiva de equipamentos e reposição 
de materiais comuns às diferentes unidades e serviços da Rede 

Instrumentos de Avaliação 
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Nacional de Cuidados de Saúde
 Identificar os materiais comuns e mais frequentemente utilizados nas 

diferentes unidades/serviços da rede Nacional de Cuidados de saúde, 
tendo em conta a sua tipologia, função, catalogação, manuseamento, 
armazenagem conservação, níveis de consumo, e formas de destruição 
após utilização. 

 Identificar os equipamentos comuns e 
nas diferentes unidades/serviços da rede Nacional de Cuidados de saúde, 
tendo em conta a sua tipologia, função, disposição e correta manipulação 
nas atividades de manutenção.

 Explicar que as tarefas que se integram no âmbito 
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 

 Substituir os materiais comuns às diferentes unidades e serviços da Rede 
Nacional de Cuidados de Saúde, tendo em conta o tipo de utilização, 
manipulação e modo de Conservação.

 Efectuar o registo e controlo de existências dos materiais c
diferentes unidades e serviços da Rede Nacional de Cuidados de Saúde.

 Efectuar as atividades de manutenção preventiva aos equipamentos 
comuns às diferentes unidades e serviços da Rede Nacional de Cuidados 
de Saúde. 

 Explicar a importância de
- se atualizar e adaptar a novos produtos, materiais, equipamentos e tecnologia
no âmbito das suas atividades;
- explicar o dever de agir em função das orien
- da sua atividade para o trab
- assumir uma atitude pró-ativa na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da 
sua ação profissional; 
- cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho assim como 
preservar a sua apresentação pessoal;
- agir de acordo com normas e/ou procediment
atividades; 
- prever e antecipar riscos; 
- desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar situações ou 
contextos que exijam intervenção.

Módulo 6583- Organização espaços, tipologia de materiais e 

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

Ponderação 

Nacional de Cuidados de Saúde 
Identificar os materiais comuns e mais frequentemente utilizados nas 
diferentes unidades/serviços da rede Nacional de Cuidados de saúde, 
tendo em conta a sua tipologia, função, catalogação, manuseamento, 
armazenagem conservação, níveis de consumo, e formas de destruição 

Identificar os equipamentos comuns e mais frequentemente utilizados 
nas diferentes unidades/serviços da rede Nacional de Cuidados de saúde, 
tendo em conta a sua tipologia, função, disposição e correta manipulação 
nas atividades de manutenção. 
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. 
Substituir os materiais comuns às diferentes unidades e serviços da Rede 
Nacional de Cuidados de Saúde, tendo em conta o tipo de utilização, 
manipulação e modo de Conservação. 
Efectuar o registo e controlo de existências dos materiais comuns às 
diferentes unidades e serviços da Rede Nacional de Cuidados de Saúde. 
Efectuar as atividades de manutenção preventiva aos equipamentos 
comuns às diferentes unidades e serviços da Rede Nacional de Cuidados 

Explicar a importância de: 
atualizar e adaptar a novos produtos, materiais, equipamentos e tecnologias 

no âmbito das suas atividades; 
xplicar o dever de agir em função das orientações do Profissional de saúde; 

da sua atividade para o trabalho de equipa multidisciplinar; 
ativa na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da 

cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho assim como 
rvar a sua apresentação pessoal; 

agir de acordo com normas e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 

 
desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar situações ou 

contextos que exijam intervenção. 
Organização espaços, tipologia de materiais e 

Instrumentos de Avaliação 
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equipamentos especifico das unidades e serviços da Rede Nacional de 
Cuidados de Saúde 

 Caracterizar as diferentes unidades e serviços tendo em conta a natureza 
da prestação de cuidados na rede nacional de cuidados de saúde.

 Identificar a tipologia de Equipamento por 
função e conservação.

 Identificar a tipologia de materiais por serviço: características, função, 
correta utilização, conservação e controlo de existências.

 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.

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

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

 Explicar a importância da sua atividade para o 
multidisciplinar. 

 Explicar a importância de
- assumir uma atitude pró-ativa na melhoria contínua da qualidade, no 
sua ação profissional; 
- de cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho assim como 
preservar a sua apresentação pessoal;
- de agir de acordo com normas e/ou procedimentos definido
atividades; 
- de prever e antecipar riscos.
- desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar situações ou 
contextos que exijam intervenção.
 

Módulo 6585 – Circuitos e transporte de informação nas unidades e 
serviços da Rede Nacional de Cuidados de Saúde

 Identificar os circuitos de informação e mecanismos de articulação entre 
unidades e serviços da Rede Nacional de Cuidados de Saúde.

 Identificar os procedimentos e protocolos definidos, no transporte de 
informação do utente, para o serviço adequado.

 Identificar os procedimentos e protocolos definidos, no transporte de 
amostras biológicas, para o serviço adequado.

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

Ponderação 

ecifico das unidades e serviços da Rede Nacional de 

Caracterizar as diferentes unidades e serviços tendo em conta a natureza 
da prestação de cuidados na rede nacional de cuidados de saúde. 
Identificar a tipologia de Equipamento por serviço: características, 
função e conservação. 
Identificar a tipologia de materiais por serviço: características, função, 
correta utilização, conservação e controlo de existências. 
Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de intervenção do/a 

ico/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. 

icar a importância de se atualizar e adaptar a novos produtos, 
materiais, equipamentos e tecnologias no âmbito das suas atividades. 
Explicar o dever de agir em função das orientações do Profissional de 

Explicar a importância da sua atividade para o trabalho de equipa 

Explicar a importância de: 
ativa na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da 

de cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho assim como 
ua apresentação pessoal; 

de agir de acordo com normas e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 

de prever e antecipar riscos. 
desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar situações ou 

contextos que exijam intervenção. 

Circuitos e transporte de informação nas unidades e 
serviços da Rede Nacional de Cuidados de Saúde 

Identificar os circuitos de informação e mecanismos de articulação entre 
unidades e serviços da Rede Nacional de Cuidados de Saúde. 
Identificar os procedimentos e protocolos definidos, no transporte de 
informação do utente, para o serviço adequado. 
Identificar os procedimentos e protocolos definidos, no transporte de 
amostras biológicas, para o serviço adequado. 

Instrumentos de Avaliação 
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 Identificar os procedim
sugestões. 

 Identificar os procedimentos e protocolos definidos, no transporte de 
amostras biológicas, para o serviço adequado.

 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 procedimentos e protocolos no transporte de informação.
 Encaminhar o utente presencialmente e por via telefónica para os 

serviços referenciados de acordo com os circuitos e protocolos 
definidos. 

 Aplicar procedimentos e protocolos no transporte de amostras 
biológicas. 

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

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

 Explicar a importância da sua atividade
multidisciplinar. 

 Explicar a importância de
- assumir uma atitude pró-ativa na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da 
sua ação profissional; 
- cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho assim como 
preservar a sua apresentação pessoal;
- agir de acordo com normas e/ou procedimentos definido
atividades; 
- prever e antecipar riscos; 
- desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar situações ou 
contextos que exijam intervenção

Módulo 6561 – Trabalho em equipes multidisciplinares na saúde
 Explicar o conceito de grupo e princípios de funcionamento, 

desenvolvimento estrutura e evolução e dinâmica.
 Explicar o conceito de trabalho em equipa, benefícios, constrangimentos 

e princípios de funcionamento.
 Explicar o conceito e importância da liderança no trabalho em equipa.
 Explicar o conceito de equipa multidisciplinar e seu funcionamento nos 

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

Ponderação 

Identificar os procedimentos e o encaminhamento de reclamações ou 

Identificar os procedimentos e protocolos definidos, no transporte de 
amostras biológicas, para o serviço adequado. 
Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de intervenção do/a 

ar 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. 

entos e protocolos no transporte de informação. 
Encaminhar o utente presencialmente e por via telefónica para os 
serviços referenciados de acordo com os circuitos e protocolos 

Aplicar procedimentos e protocolos no transporte de amostras 

Explicar a importância de se atualizar e adaptar a novos produtos, 
materiais, equipamentos e tecnologias no âmbito das suas atividades. 
Explicar o dever de agir em função das orientações do Profissional de 

Explicar a importância da sua atividade para o trabalho de equipa 

Explicar a importância de: 
ativa na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da 

cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho assim como 
rvar a sua apresentação pessoal; 

agir de acordo com normas e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas 

 
desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar situações ou 

contextos que exijam intervenção. 
Trabalho em equipes multidisciplinares na saúde 

Explicar o conceito de grupo e princípios de funcionamento, 
desenvolvimento estrutura e evolução e dinâmica. 
Explicar o conceito de trabalho em equipa, benefícios, constrangimentos 

princípios de funcionamento. 
Explicar o conceito e importância da liderança no trabalho em equipa. 
Explicar o conceito de equipa multidisciplinar e seu funcionamento nos 

Instrumentos de Avaliação 
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diferentes contextos da saúde.
 Explicar o papel deste profissional no funcionamento de

multidisciplinar. 
 Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de intervenção deste 

profissional terão de ser sempre executadas com orientação e supervisão 
de um profissional de saúde.

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

 Reflectir sobre o papel social, as atitudes e comportamentos no âmbito 
do trabalho em equipa.

 Reflectir sobre algumas práticas de trabalho em equipas 
multidisciplinares j
no setor da saúde. 

 Explicar a importância de comunicar de forma clara, precisa e assertiva.
 Explicar a importância de manter autocontrolo em situações críticas e de 

limite. 
 Explicar o dever de agir em função 

saúde. 
 Explicar o impacte das suas ações na interação e bem

terceiros. 
 Explicar a importância de respeitar os princípios de ética no desempenho 

das suas funções. 
 Explicar a importância da sua atividade 

multidisciplinar. 
 Explicar a importância de

procedimentos definido
ação profissional a
profissional a diferentes contextos institucionais 
de saúde;de demonstrar interesse e disponibilidade na interação com os 
colegas de trabalho.

 
Módulo 6560 – Comunicação na interação com o utente, cuidador 

e/ou familia 
 
 Identificar possíveis estratégias para ultrapassar as barreiras na 

comunicação e interação com utente.
 Identificar mitos e crenças comuns nas populações migrantes e minorias 

étnicas em Portugal.

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

Ponderação 

diferentes contextos da saúde. 
Explicar o papel deste profissional no funcionamento de uma equipa 

Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de intervenção deste 
profissional 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. 
Reflectir sobre o papel social, as atitudes e comportamentos no âmbito 
do trabalho em equipa. 
Reflectir sobre algumas práticas de trabalho em equipas 
multidisciplinares já implementadas ou em processo de implementação 

 
Explicar a importância de comunicar de forma clara, precisa e assertiva. 
Explicar a importância de manter autocontrolo em situações críticas e de 

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

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

Explicar a importância de respeitar os princípios de ética no desempenho 
 

Explicar a importância da sua atividade para o trabalho de equipa 

Explicar a importância de: agir de acordo com normas e/ou 
procedimentos definidos no âmbito das suas atividades; de adequar a sua 
ação profissional a diferentes públicos e culturas; de adequar a sua ação 
profissional a diferentes contextos institucionais no âmbito dos cuidados 

de demonstrar interesse e disponibilidade na interação com os 
colegas de trabalho. 

Comunicação na interação com o utente, cuidador 

Identificar possíveis estratégias para ultrapassar as barreiras na 
comunicação e interação com utente. 
Identificar mitos e crenças comuns nas populações migrantes e minorias 
étnicas em Portugal. 

Instrumentos de Avaliação 
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 Identificar os aspetos de natureza cultural, de géne
vulnerabilidade que podem consistir obstáculo à comunicação e à 
interação. 

 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 profission

 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 na interação com o utente, cuidador 
e/ou família com alterações de comp
perturbações mentais.

 Aplicar técnicas de comunicação na interação com utentes com 
alterações sensoriais.

 Explicar a importância de comunicar de f
de demonstrar interesse e disponibilidade na inter
familiares e/ou cuidadores; 
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
terceiros. 

 Explicar a importância de respeitar os princípios de ética no desempenho 
das suas funções de Técnico/a Auxiliar de Saúde.

 Explicar a importância de
públicos e culturas; 
contextos institucionais 
agir profissional. 

 
 
 
 
Módulo 6575 –Cuidados na alimentação e hidratação
 
 Identificar as noções básicas associadas aos conceitos de alimentação, 

nutrição, dietética e
 Identificar as noções básicas da composição dietética dos alimentos e 

seu valor nutricional.
 Identificar as noções básicas associadas às necessidades alimentares nas 

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

Ponderação 

Identificar os aspetos de natureza cultural, de género e de 
vulnerabilidade que podem consistir obstáculo à comunicação e à 

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 de comunicação na interação com o utente, cuidador 
e/ou família com alterações de comportamento ou alterações ou 
perturbações mentais. 
Aplicar técnicas de comunicação na interação com utentes com 
alterações sensoriais. 
Explicar a importância de comunicar de forma clara, precisa e assertiva; 
de demonstrar interesse e disponibilidade na interação com utentes, 

es e/ou cuidadores; de manter autocontrolo em situações críticas 

Explicar o dever de agir em função das orientações do Profissional de 

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

Explicar a importância de respeitar os princípios de ética no desempenho 
das suas funções de Técnico/a Auxiliar de Saúde. 
Explicar a importância de: adequar a sua ação profissional a diferentes 

icos e culturas; de adequar a sua ação profissional a diferentes 
contextos institucionais no âmbito dos cuidados de saúde; da cultura no 

 

Cuidados na alimentação e hidratação 

Identificar as noções básicas associadas aos conceitos de alimentação, 
nutrição, dietética e hidratação, e respetivas diferenças. 
Identificar as noções básicas da composição dietética dos alimentos e 
seu valor nutricional. 
Identificar as noções básicas associadas às necessidades alimentares nas 

Instrumentos de Avaliação 
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diferentes fases da vida.
 Identificar as noções 

terapêuticas nutricionais.
 Identificar as vias de alimentação: oral, entérica e parentérica.
 Reconhecer os principais riscos associados à alimentação oral e 

identifica os sinais de alerta.
 Explicar que as tarefas 

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 saúd

 Preparar os alimentos, do utente que necessita de uma alimentação oral, 
mobilizando conhecimentos fundamentais em qualidade e higiene e 
segurança alimentar.

 Preparar, acondicionar e conservar alimentos frescos 
para pequenas refeições e suplementos alimentares, prescritas em plano 
alimentar/dietético, mobilizando conhecimentos fundamentais de 
normas de qualidade e higiene alimentar.

 Preparar um tabuleiro de alimentação, segundo plano alimentar/ 
dietético, prescrito, mobilizando conhecimentos fundamentais de normas 
de qualidade e higiene alimentar.

 Aplicar técnicas de apoio na alimentação e hidratação oral, ao utente que 
necessita de cuidados de saúde, mobilizando conhecimentos 
fundamentais na mobi
situações de risco.

 Explicar a importância de demonstrar interesse e disponibi
interação com utentes; 
limite: 

 Explicar o dever de agir em função das
saúde. 

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

 Explicar a importância da sua atividade para o trabalho de equipa 
multidisciplinar; de assumir uma atitude pró
da qualidade, no âmbito da sua ação profissional; 
de segurança, higiene e saúde no trabalho assim como preservar a sua 
apresentação pessoal; 

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

Ponderação 

diferentes fases da vida. 
Identificar as noções básicas associadas aos diferentes tipos de 
terapêuticas nutricionais. 
Identificar as vias de alimentação: oral, entérica e parentérica. 
Reconhecer os principais riscos associados à alimentação oral e 
identifica os sinais de alerta. 
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. 
Preparar os alimentos, do utente que necessita de uma alimentação oral, 
mobilizando conhecimentos fundamentais em qualidade e higiene e 
segurança alimentar. 
Preparar, acondicionar e conservar alimentos frescos e confecionados, 
para pequenas refeições e suplementos alimentares, prescritas em plano 
alimentar/dietético, mobilizando conhecimentos fundamentais de 
normas de qualidade e higiene alimentar. 
Preparar um tabuleiro de alimentação, segundo plano alimentar/ 
ietético, prescrito, mobilizando conhecimentos fundamentais de normas 

de qualidade e higiene alimentar. 
Aplicar técnicas de apoio na alimentação e hidratação oral, ao utente que 
necessita de cuidados de saúde, mobilizando conhecimentos 
fundamentais na mobilização e posicionamento do cliente que previnam 
situações de risco. 
Explicar a importância de demonstrar interesse e disponibilidade na 
interação com utentes; de manter autocontrolo em situações críticas e de 

Explicar o dever de agir em função das orientações do Profissional de 

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

Explicar a importância da sua atividade para o trabalho de equipa 
de assumir uma atitude pró-ativa na melhoria contínua 
âmbito da sua ação profissional; de cumprir as normas 

de segurança, higiene e saúde no trabalho assim como preservar a sua 
o pessoal; de agir de acordo com normas e/ou procedimentos 

Instrumentos de Avaliação 
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definidos no âmbito das suas atividades: 
profissional a diferentes públicos

 Explicar a importância de demonstrar segurança dura
suas tarefas; da concentração na exec
desenvolver as suas atividades promovendo a humanização do serviço.

  
Módulo 6571  – Técnicas posicionamento, mobilização 
transferência e transporte
 Identificar a terminologia e os conceitos associados aos diferentes tipos 

de posicionamentos.
 Identificar os diversos tipos de ajudas técnicas e funcionalidade das 

mesmas. 
 Identificar os diferentes tipos de transferência e princípios associados.
 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 de posicionamento, mobilização, transferência e 
transporte utilizando diferentes ajudas técnicas, tendo em conta as 
orientações do profissional de saúde a capacidade do indivíduo e os 
princípios de ergonomia e riscos associados.

 Explicar a importânc
sensibilidade na aplicação adequada de técnicas de posicionamento, 
mobilização, transferência e transporte; 
de autonomia do utente, e d
autocontrolo em situações críticas e de limite; 
novos produtos, materiais, equipamentos e tecnologia
suas atividades;  

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

 Explicar o impacte da
terceiros. 

 Explicar a importância
 da sua atividade para o trab
atitude pró-ativa na melhoria contínua da qualidade, no 
profissional; de cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho 

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

Ponderação 

s no âmbito das suas atividades: de adequar a sua ação 
profissional a diferentes públicos e culturas; de prever e antecipar riscos. 
Explicar a importância de demonstrar segurança durante a execução das 

da concentração na execução das suas tarefas; de 
desenvolver as suas atividades promovendo a humanização do serviço. 

Técnicas posicionamento, mobilização 
transferência e transporte 

Identificar a terminologia e os conceitos associados aos diferentes tipos 
posicionamentos. 

Identificar os diversos tipos de ajudas técnicas e funcionalidade das 

Identificar os diferentes tipos de transferência e princípios associados. 
Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de intervenção do/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. 

cnicas de posicionamento, mobilização, transferência e 
transporte utilizando diferentes ajudas técnicas, tendo em conta as 
orientações do profissional de saúde a capacidade do indivíduo e os 
princípios de ergonomia e riscos associados. 
Explicar a importância de demonstrar compreensão, paciência e 
sensibilidade na aplicação adequada de técnicas de posicionamento, 

ção, transferência e transporte; de agir em função da capacidade 
de autonomia do utente, e de valorizar pequenos progressos; de manter 

situações críticas e de limite; de se atualizar e adaptar a 
novos produtos, materiais, equipamentos e tecnologias no âmbito das 

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

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

Explicar a importância: 
da sua atividade para o trabalho de equipa multidisciplinar; de assumir uma 

ativa na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da sua ação 
cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho 

Instrumentos de Avaliação 
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assim como preservar a sua apresentação pessoal; 
normas e/ou procedimentos definidos no âmb
adequar a sua ação profissional a
sua ação profissional a diferentes contextos institucionais 
cuidados de saúde; de prever e antecipar riscos na aplicação adequada de 
técnicas nos posicionamentos, mobiliza
demonstrar segurança dura
na aplicação adequada de técnicas de nos posicionamentos, mobiliza
transferência e transporte; 
humanização do serviço; 
permita sinalizar situações ou contextos que exijam intervenção.
 
Módulo 6563 – Prevenção e controlo da infeção de roupas, 
espaços, materiais e equipamentos
 Distinguir os conceitos de lavagem, desinfeção, esterilização e métodos 

e técnicas associadas.
 Identificar a tipologia de produtos utilizados nos processos de lavagem e 

desinfeção: aplicação e recomendações associadas.
 Identificar as diferentes etapas do processo de tratamento de roupas 

recolha, triagem, transporte e acondicio
procedimentos definidos e diferentes níveis de risco.

 Identificar a tipologia de produtos de higiene e limpeza da unidade do 
utente: tipo de utilização, manipulação e modo de conservação.

 Identificar as diferentes etapas do proce
instalações e mobiliário da unidade do doente, bloco operatório, unidade 
de isolamento e outros serviços que tenham especificidades no controlo 
da infeção, tendo em conta os procedimentos definidos e diferentes 
níveis de risco. 

 Identificar os diferentes tipos e etapas do processo de lavagem e 
desinfeção de materiais: hoteleiro, apoio clínico e clínico tendo em conta 
os procedimentos definidos e diferentes níveis de risco.

 Identificar os diferentes tipos e etapas do processo 
desinfeção de equipamentos, do serviço/unidade tendo em conta as 
instruções do fabricante, os procedimentos definidos e diferentes níveis 
de risco. 

 Identificar os diferentes tipos de tratamento e etapas do processo de 
lavagem de materiais e eq

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

Ponderação 

rvar a sua apresentação pessoal; de agir de acordo com 
normas e/ou procedimentos definidos no âmbito das suas atividades; de 
adequar a sua ação profissional a diferentes públicos e culturas; de adequar a 
sua ação profissional a diferentes contextos institucionais no âmbito dos 

de prever e antecipar riscos na aplicação adequada de 
técnicas nos posicionamentos, mobilização, transferência e transporte; de 

segurança durante a execução das suas tarefas; da concentração 
na aplicação adequada de técnicas de nos posicionamentos, mobilização, 
transferência e transporte; de desenvolver as suas atividades promovendo a 
humanização do serviço; de desenvolver uma capacidade de alerta que 
permita sinalizar situações ou contextos que exijam intervenção. 

Prevenção e controlo da infeção de roupas, 
espaços, materiais e equipamentos 

Distinguir os conceitos de lavagem, desinfeção, esterilização e métodos 
técnicas associadas. 

Identificar a tipologia de produtos utilizados nos processos de lavagem e 
desinfeção: aplicação e recomendações associadas. 
Identificar as diferentes etapas do processo de tratamento de roupas – 
recolha, triagem, transporte e acondicionamento, tendo em conta os 
procedimentos definidos e diferentes níveis de risco. 
Identificar a tipologia de produtos de higiene e limpeza da unidade do 
utente: tipo de utilização, manipulação e modo de conservação. 
Identificar as diferentes etapas do processo de lavagem e higienização de 
instalações e mobiliário da unidade do doente, bloco operatório, unidade 
de isolamento e outros serviços que tenham especificidades no controlo 
da infeção, tendo em conta os procedimentos definidos e diferentes 

Identificar os diferentes tipos e etapas do processo de lavagem e 
desinfeção de materiais: hoteleiro, apoio clínico e clínico tendo em conta 
os procedimentos definidos e diferentes níveis de risco. 
Identificar os diferentes tipos e etapas do processo de lavagem e 
desinfeção de equipamentos, do serviço/unidade tendo em conta as 
instruções do fabricante, os procedimentos definidos e diferentes níveis 

Identificar os diferentes tipos de tratamento e etapas do processo de 
lavagem de materiais e equipamentos utilizados na lavagem, 

Instrumentos de Avaliação 
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higienização e desinfeção de instalações/superfícies do serviço/unidade 
tendo em conta os procedimentos definidos e diferentes níveis de risco.

 Identificar os diferentes tipos de resíduos e tipologia de tratamento 
associado: recolha, triagem transporte e acondicionamento e 
manuseamento. 

 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.

 Preparar e aplicar os diferentes tipos de produtos de lavagem, desinfeção 
e esterilização, utilizando o equipamento 
adequado, e cumprindo os procedimentos definidos para cada uma das 
etapas. 

 Aplicar os métodos e técnicas de lavagem e desinfeção, utilizando o 
equipamento de proteção individual adequado, e cumprindo os 
procedimentos definidos para c

 Aplicar as técnicas de
-  tratamento de roupa de acordo com a sua tipologia utilizando o equipamento de 
proteção individual adequado, e agindo de acordo com procedimentos definidos 
no tratamento de roupas: recolha, triagem
- de substituição de roupa em camas, berços e macas desocupadas mobilizando 
conhecimentos fundamentais sobre métodos, materiais e equipamentos de aco
com procedimentos definidos;
- substituir e proceder ao tratamento dos produtos de 
do doente, de acordo com procedimentos 
- aplicar as técnicas de tratamento de resíduos, de acordo com tipologia dos 
mesmos, cumprindo os procedimentos definidos para cada uma das etapas: 
receção, identificação, manipul

 Aplicar as técnicas de
-  lavagem higienização das instalações e mobiliário da unidade do 
utente/serviço, utilizando equipamento de proteção individual adequado, 
cumprindo os procedimentos definidos;
- de lavagem (manual e mecânica) e desinfeção aos equipamentos do serviço, 
utilizando equipamento de proteção individual adequado, cumprindo as 
orientações dos fabricantes e os procedimentos definidos associados.
- tratamento, lavagem (manual e mecânica) e 
materiais utilizados na lavagem e higienização das instalações/superfícies da 

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

Ponderação 

higienização e desinfeção de instalações/superfícies do serviço/unidade 
tendo em conta os procedimentos definidos e diferentes níveis de risco. 
Identificar os diferentes tipos de resíduos e tipologia de tratamento 

o: recolha, triagem transporte e acondicionamento e 

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. 
Preparar e aplicar os diferentes tipos de produtos de lavagem, desinfeção 
e esterilização, utilizando o equipamento de proteção individual 
adequado, e cumprindo os procedimentos definidos para cada uma das 

Aplicar os métodos e técnicas de lavagem e desinfeção, utilizando o 
equipamento de proteção individual adequado, e cumprindo os 
procedimentos definidos para cada uma das etapas. 
Aplicar as técnicas de: 

tratamento de roupa de acordo com a sua tipologia utilizando o equipamento de 
proteção individual adequado, e agindo de acordo com procedimentos definidos 
no tratamento de roupas: recolha, triagem, transporte e acondicionamento; 

de substituição de roupa em camas, berços e macas desocupadas mobilizando 
conhecimentos fundamentais sobre métodos, materiais e equipamentos de acordo 
com procedimentos definidos; 

ubstituir e proceder ao tratamento dos produtos de higiene pessoal da unidade 
do doente, de acordo com procedimentos definidos; 

plicar as técnicas de tratamento de resíduos, de acordo com tipologia dos 
mesmos, cumprindo os procedimentos definidos para cada uma das etapas: 
receção, identificação, manipulação, triagem, transporte e acondicionamento. 

Aplicar as técnicas de 
lavagem higienização das instalações e mobiliário da unidade do 

utente/serviço, utilizando equipamento de proteção individual adequado, 
indo os procedimentos definidos; 

em (manual e mecânica) e desinfeção aos equipamentos do serviço, 
utilizando equipamento de proteção individual adequado, cumprindo as 
orientações dos fabricantes e os procedimentos definidos associados. 

tratamento, lavagem (manual e mecânica) e desinfeção aos equipamentos e 
materiais utilizados na lavagem e higienização das instalações/superfícies da 

Instrumentos de Avaliação 
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unidade/serviço, utilizando equipamento de proteção individual adequado, 
cumprindo as orientações dos fabricantes e os procedimentos de
associados; 
-de lavagem (manual e mecânica) e desinfeção a material hoteleiro, material de 
apoio clínico e material clínico utilizando equipamento de proteção individual 
adequado e cumprindo os procedimentos definidos.
- de armazenamento e conservação de materi
desinfetado /esterilizado. 

 Explicar a importância de se atualizar e adaptar a novos 
produtos,materiais, equipamentos e tecnologia
atividades; de manter autocontrolo em situações crí

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

 Explicar o impacte das suas ações na interação e bem
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 
sua ação profissional; de cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no 
trabalho assim como preservar a sua apresenta
normas e/ou procedimentos definido
importância de prever e antecipar riscos;
execução das suas tarefas; 
desenvolver uma capacidade d
contextos que exijam intervenção
 
 
 

Módulo 6576 – Cuidados na saúde do idoso
 Identificar noções básicas associadas ao envelhecimento demográfico e 

ao processo de envelhecimento.
 Caracterizar as novas estruturas 

mercado e respetiva oferta de serviços.
 Caracterizar os princípios fundamentais do processo de envelhecimento 

tendo em conta as dimensões biofisiológicas, psicológicas e sociais.
 Identificar as principais característi

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

Ponderação 

unidade/serviço, utilizando equipamento de proteção individual adequado, 
cumprindo as orientações dos fabricantes e os procedimentos definidos 

de lavagem (manual e mecânica) e desinfeção a material hoteleiro, material de 
apoio clínico e material clínico utilizando equipamento de proteção individual 
adequado e cumprindo os procedimentos definidos. 

de armazenamento e conservação de material de apoio clínico, material clínico 

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

de manter autocontrolo em situações críticas e de limite; 
Explicar o dever de agir em função das orientações do profissional de 

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

Explicar a importância da sua atividade para o trabalho de equipa 

importância de: 
ativa na melhoria contínua da qualidade, no âmbito da 

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

ia de prever e antecipar riscos;E demonstrar segurança durante a 
efas; da concentração na execução das suas tarefas; de 

desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar situações ou 
contextos que exijam intervenção. 

Cuidados na saúde do idoso 
Identificar noções básicas associadas ao envelhecimento demográfico e 
ao processo de envelhecimento. 
Caracterizar as novas estruturas de apoio à saúde do idoso emergente no 
mercado e respetiva oferta de serviços. 
Caracterizar os princípios fundamentais do processo de envelhecimento 
tendo em conta as dimensões biofisiológicas, psicológicas e sociais. 
Identificar as principais características das situações de doença mais 

Instrumentos de Avaliação 
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frequentes na pessoa idosa.
 Identificar as especificidades a ter em conta nas atividades diárias do 

idoso. 
 Reconhecer os fatores que contribuem para a promoção da saúde na 

pessoa idosa. 
 Explicar que as tarefas que se integr

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 

 Explicar a importância de
interação com utentes; 
limite; agir em função das orien

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

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

 Explicar a importância de
contínua da qualidade, no 
normas de segurança, higiene e saúde no trabalho assim como prese
a sua apresentação pessoal; 
procedimentos definido
ação profissional a diferentes públi
riscos; demonstrar segurança dura
concentração na execuçã
atividades promovendo a humanização do serviço.
 

 
Módulo 6582 – Cuidados de saúde a pessoas em fim de vida e 
postmortem 
 Identificar noções básicas associadas aos fatores inibidores e promotores 

do bem-estar a pessoas em fim de vida.
 Identificar as especificidades dos cuidados (alimentação, eliminação, 

higiene e hidratação) a prestar a utentes em final de vida.
 Identificar noções básicas sobre as diferentes fases do luto e as formas 

de lidar com as mesmas.
 Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de intervenção do/a 

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

Ponderação 

frequentes na pessoa idosa. 
Identificar as especificidades a ter em conta nas atividades diárias do 

Reconhecer os fatores que contribuem para a promoção da saúde na 

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. 
Explicar a importância de:  demonstrar interesse e disponibilidade na 
interação com utentes; manter autocontrolo em situações críticas e de 

agir em função das orientações do profissional de saúde;  
te das suas ações na interação e bem-estar emocional de 

Explicar a importância da sua atividade para o trabalho de equipa 

Explicar a importância de:  assumir uma atitude pró-ativa na melhoria 
contínua da qualidade, no âmbito da sua ação profissional; cumprir as 
normas de segurança, higiene e saúde no trabalho assim como preservar 
a sua apresentação pessoal; agir de acordo com normas e/ou 
procedimentos definidos no âmbito das suas atividades; adequar a sua 

nal a diferentes públicos e culturas; prever e antecipar 
demonstrar segurança durante a execução das suas tarefas; da 

concentração na execução das suas tarefas; desenvolver as suas 
atividades promovendo a humanização do serviço. 

Cuidados de saúde a pessoas em fim de vida e 

Identificar noções básicas associadas aos fatores inibidores e promotores 
estar a pessoas em fim de vida. 

Identificar as especificidades dos cuidados (alimentação, eliminação, 
iene e hidratação) a prestar a utentes em final de vida. 

Identificar noções básicas sobre as diferentes fases do luto e as formas 
de lidar com as mesmas. 
Explicar que as tarefas que se integram no âmbito de intervenção do/a 

Instrumentos de Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 18 de 19 

 

COORD.035.rv00    

Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

Técnico/a Auxiliar de Saúde, ter
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 d
em situações de agonia e sofrimento.

 Explicar a importância de
-  comunicar de forma clara, precisa e assertiva;
disponibilidade na interação com utentes, familiares e/ou cuidadores.

- manter autocontrolo em
novos produtos, materiais, equipamentos e tecnologia
atividades;  

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

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

 Explicar a importância de respeitar os princípios de ética no desempenho 
das suas funções de Técnico/a Auxiliar de Saúde.

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

 Explicar a importância de
contínua da qualidade, no âmbito da sua a
normas de segurança, higiene e saúde no trabalho assim como prese
a sua apresentação pesso
procedimentos definidos no âmbito das suas ati
ação profissional a
profissional a diferentes contextos institucionais 
de saúde; da cultura no agir profissional;

 Explicar a importância de demonstrar segurança dura
suas tarefas; da concentraç
importância de desenvolver as suas atividades promoven
humanização do serviço; 
permita sinalizar situações ou c
demonstrar compreensão, paciência e sensibilidade na aplicação 
adequada de técnicas de posicionamento, mobilização,
transporte. 

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

Ponderação 

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 de: cuidados ao corpo post-mortem; de auto-proteção 
em situações de agonia e sofrimento. 
Explicar a importância de: 

orma clara, precisa e assertiva;demonstrar interesse e 
disponibilidade na interação com utentes, familiares e/ou cuidadores. 
manter autocontrolo em situações críticas e de limite; se atualizar e adaptar a 

novos produtos, materiais, equipamentos e tecnologias no âmbito das suas 

Explicar o dever de agir em função das orientações do Profissional de 

impacte das suas ações na interação e bem-estar emocional de 

Explicar a importância de respeitar os princípios de ética no desempenho 
das suas funções de Técnico/a Auxiliar de Saúde. 
Explicar a importância da sua atividade para o trabalho de equipa 

Explicar a importância de:  assumir uma atitude pró-ativa na melhoria 
contínua da qualidade, no âmbito da sua ação profissional; cumprir as 
normas de segurança, higiene e saúde no trabalho assim como preservar 
a sua apresentação pessoal; agir de acordo com normas e/ou 
procedimentos definidos no âmbito das suas atividades; adequar a sua 
ação profissional a diferentes públicos e culturas; adequar a sua ação 
profissional a diferentes contextos institucionais no âmbito dos cuidados 

cultura no agir profissional;prever e antecipar riscos. 
Explicar a importância de demonstrar segurança durante a execução das 

da concentração na execução das suas tarefas;Explicar a 
importância de desenvolver as suas atividades promovendo a 

nização do serviço; de desenvolver uma capacidade de alerta que 
permita sinalizar situações ou contextos que exijam intervenção; de 
emonstrar compreensão, paciência e sensibilidade na aplicação 

adequada de técnicas de posicionamento, mobilização, transferência e 

Instrumentos de Avaliação 
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COORD.035.rv00    

Domínios 
Áreas de Competência 

(PASEO) 
Aprendizagens Essenciais ou Conteúdos de módulos / UFCD

(Competências, conhecimentos, capacidades e atitudes)

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
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

 

Aprendizagens 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 

100% 

TOTAL  

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 

Consciência 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 
lidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; 

Cidadania e participação; e - Liberdade/autonomia. 


