CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO/A
AUXILIAR DE SAÚDE
Perfil de Desempenho
É o profissional que, sob a orientação de profissionais de saúde com formação
superior, auxilia na prestação de cuidados de saúde aos utentes, na recolha e
transporte de amostras biológicas, na limpeza, higienização e transporte de
roupas, materiais e equipamentos, na limpeza e higienização dos espaços e no
apoio logístico e administrativo das diferentes unidades e serviços de saúde.
Perfil de Saída
Atividades principais a desempenhar por este técnico:
1. Auxiliar na prestação de cuidados aos utentes, de acordo com
orientações do enfermeiro:
 Ajudar o utente nas necessidades de eliminação e nos cuidados de
higiene e conforto de acordo com orientações do enfermeiro;
 Auxiliar o enfermeiro na prestação de cuidados de eliminação, nos
cuidados de higiene e conforto ao utente e na realização de tratamentos
a feridas e úlceras;
 Auxiliar o enfermeiro na prestação de cuidados ao utente que vai fazer,
ou fez, uma intervenção cirúrgica;
 Auxiliar

nas

tarefas

de

alimentação

e

hidratação

do

utente,

nomeadamente na preparação de refeições ligeiras ou suplementos
alimentares e no acompanhamento durante as refeições;
 Executar tarefas que exijam uma intervenção imediata e simultânea ao
alerta do profissional de saúde;
 Auxiliar na transferência, posicionamento e transporte do utente, que
necessita de ajuda total ou parcial, de acordo com orientações do
profissional de saúde.

2. Auxiliar nos cuidados post-mortem, de acordo com orientações do
profissional de saúde.
3. Assegurar a limpeza, higienização e transporte de roupas, espaços,
materiais e equipamentos, sob a orientação de profissional de saúde:
 Assegurar a recolha, transporte, triagem e acondicionamento de roupa
da unidade do utente, de acordo com normas e/ou procedimentos
definidos;
 Efetuar a limpeza e higienização das instalações/superfícies da unidade
do utente, e de outros espaços específicos, de acordo com normas e/ou
procedimentos definidos;
 Efetuar a lavagem e desinfeção de material hoteleiro, material clínico e
material de apoio clínico em local próprio, de acordo com normas e/ou
procedimentos definidos;
 Assegurar o armazenamento e conservação adequada de material
hoteleiro, material de apoio clínico e clínico de acordo com normas e/ou
procedimentos definidos;
 Efetuar a lavagem (manual e mecânica) e desinfeção química, em local
apropriado, de equipamentos do serviço, de acordo com normas e/ou
procedimentos definidos;
 Recolher, lavar e acondicionar os materiais e equipamentos utilizados na
lavagem e desinfeção, de acordo com normas e/ou procedimentos
definidos, para posterior recolha de serviço interna ou externa;
 Assegurar a recolha, triagem, transporte e acondicionamento de resíduos
hospitalares, garantindo o manuseamento e transporte adequado dos
mesmos de acordo com procedimentos definidos.
4. Assegurar atividades de apoio ao funcionamento das diferentes
unidades e serviços de saúde:
 Efetuar

a

manutenção

preventiva

e

reposição

de

material

e

equipamentos;
 Efetuar o transporte de informação entre as diferentes unidades e
serviços de prestação de cuidados de saúde;

 Encaminhar os contactos telefónicos de acordo com normas e/ ou
procedimentos definidos;
 Encaminhar o utente, familiar e/ou cuidador, de acordo com normas e/
ou procedimentos definidos.
5. Auxiliar o profissional de saúde na recolha de amostras biológicas e
transporte para o serviço adequado, de acordo com normas e/ou
procedimentos definidos.

Saídas Profissionais:
Hospitais Públicos e Privados;
Centros de Saúde;
Consultórios Médicos;
Clínicas;
Outros Estabelecimentos de Saúde;
Centros de Terceira Idade;
Lares;
IPS´s/Centros de Acolhimento e Residência de Crianças;
Domicílio;
Institutos de Estética.
Área de Educação e Formação: 729 – Saúde
Código e Designação do Referencial de Formação:
729281 – Técnico/a Auxiliar de Saúde
Nível de Qualificação do QNQ: 4
Nível de Qualificação do QEQ: 4
Modalidade de Educação e Formação: Curso Profissional
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Curso Técnico/a Auxiliar de Saúde
Plano Curricular
1º ANO

2º ANO

3º ANO

TOTAL

Português

100

100

120

320

Língua Estrangeira

80

70

70

220

Integração*

80

70

70

220

TIC

100

-

-

100

Educação Física

70

70

-

140

430

310

260

1 000

100

100

-

200

-

-

150

150

60

90

-

150

160

190

150

500

Saúde

125

125

100

350

Gestão e Organização dos Serviços e
Cuidados de Saúde

100

100

-

200

Comunicação e Relações Interpessoais

100

75

-

175

Higiene, Segurança e Cuidados Gerais

150

150

150

450

Formação em Contexto de Trabalho

48

180

372

600

523

630

622

1 775

1 113

1 130

1 032

3 275

27

27

27

Sociocultural

Disciplinas

Técnica / Tecnológica

Científica

Matemática
Físico-Química
Biologia

Educação Moral e Religiosa
*

81

Cidadania e Desenvolvimento em prática de coadjuvação, no âmbito da disciplina da Área de Integração, ao abrigo do
n.º4 do art.º 15 do Dec. Lei n.º 55/2018, de 6 de julho

