GESTÃO DE CONTEÚDOS 2021 - 2022
Curso Profissional de Técnico/a Auxiliar de Saúde
Comunicação e Relações Interpessoais - 11.º L

N.º Aulas
Previstas
(45 min)

Unidades de Ensino / Conteúdos

UFCD - 6560 - Comunicação na interação com o utente, cuidador e/ou família
Conteúdos 6560










1.º
semestre



A comunicação na interação com o utente, cuidador e/ou família
A comunicação na interação com indivíduos em situações de vulnerabilidade, com
alterações de comportamento ou perturbações mentais.
A comunicação na interação com o utente com alterações sensoriais
A comunicação não verbal e outras linguagens
Comunicação e Interculturalidade em saúde e barreiras interculturais na
comunicação
Mitos e factos sobre saúde e (i)migração
A Comunicação e o Género em saúde
A comunicação na interação com populações mais vulneráveis
Tarefas que em relação a esta temática se encontram no âmbito de intervenção
do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde e tarefas que, sob orientação de um profissional
de saúde, tem de executar sob sua supervisão directa
Tarefas que, sob orientação e supervisão de um profissional de saúde, pode
executar sozinho

67

UFCD - 6561 - Trabalho em equipas multidisciplinares na saúde
Conteúdos 6561










Conceito de Grupos.
Princípios de funcionamento: desenvolvimento, estrutura e evolução.
Benefícios e constrangimentos do trabalho em equipa.
Liderança no trabalho em equipa: conceito, qualidades e estilos.
Equipas multidisciplinares.
Influência social e papel social e normas sociais.
Atitudes e comportamentos, modelos e práticas na saúde.
Tarefas que em relação a esta temática se encontram no âmbito de intervenção
deste profissional e tarefas que, sob orientação de um profissional de saúde, tem
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N.º Aulas
Previstas
(45 min)

Unidades de Ensino / Conteúdos



de executar sob sua supervisão directa.
Tarefas que, sob orientação e supervisão de um profissional de saúde, pode
executar sozinho.

UFCD - 6561 Trabalho em equipas multidisciplinares na saúde~
Conteúdos 6561

2.º
semestre












Conceito de Grupos.
Princípios de funcionamento: desenvolvimento, estrutura e evolução.
Benefícios e constrangimentos do trabalho em equipa.
Liderança no trabalho em equipa: conceito, qualidades e estilos.
Equipas multidisciplinares.
Influência social e papel social e normas sociais.
Atitudes e comportamentos, modelos e práticas na saúde.
Tarefas que em relação a esta temática se encontram no âmbito de intervenção
deste profissional e tarefas que, sob orientação de um profissional de saúde, tem
de executar sob sua supervisão directa.
Tarefas que, sob orientação e supervisão de um profissional de saúde, pode
executar sozinho.
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Parede, 14 de Setembro de 2021

11º L – HSCG - MÓDULOS A LECIONAR
data de
início

data de
conclusão

Nº de
aulas

Nº limite
de faltas

6560

14/09/2021

27/01/2021

67

6

6561

27/10/2021

23/06/2022

67

6
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