GESTÃO DE CONTEÚDOS 2021 - 22
Curso Profissional de Técnico/a Auxiliar de Saúde
Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde - 11.º L

N.º Aulas
Previstas
(45 min)

Unidades de Ensino / Conteúdos
UFCD - 6573 - Cuidados na higiene, conforto e eliminação
Conteúdos 6573













1.º

semestre

Introdução à qualidade e objetivos e princípios básicos da qualidade
A implementação da Qualidade - Sistemas de Qualidade
Transição para uma cultura da qualidade na saúde
Motivação para a qualidade e Formação e informação
A Qualidade na saúde e Organização / gestão dos serviços de saúde
Direitos dos cidadãos
Promoção da saúde e prestação de cuidados de saúde
Educação contínua e desenvolvimento da qualidade
Participação ativa dos colaboradores e clarificar o papel dos colaboradores /
profissional de saúde na avaliação da qualidade e melhoria contínua
Monitorização/ medição dos processo e Monitorização/ medição da qualidade do
produto/ serviço e Controlo/ auditoria interna
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/a

34

UFCD - 6583 - Organização dos espaços, tipologia de materiais e equipamentos
específicos das unidades e serviços da Rede Nacional de Cuidados de Saúde
Conteúdos 6583











Tipologia de unidades/serviços de saúde na Rede Nacional de Cuidados de
saúde
Tipologia de Equipamento: características, função e conservação
Tipologia de material: características, função, correta utilização, conservação e
controlo existências
Tipologia de Equipamento: características, função e conservação
Tipologia de material: características, função, correta utilização, conservação e
controlo existências
Serviço de Estomatologia e características e exigências de funcionamento
Serviço de Oftalmologia e características e exigências de funcionamento
Serviço de Otorrinolaringologia e características e exigências de funcionamento
Tipologia de unidades/serviços de saúde na Rede Nacional de Cuidados de
saúde

32 de 67

Sheila Pinto Paulino

N.º Aulas
Previstas
(45 min)

Unidades de Ensino / Conteúdos
















Serviço de Imagiologia – diagnóstico e terapêutica
Noções básicas sobre os diferentes meios complementares de diagnóstico:
tipologia, funções, procedimentos associados e precauções de segurança
Serviço de Cardiologia e características e exigências de funcionamento
Serviço de Pediatria e características e exigências de funcionamento
Serviço de Ginecologia/Obstetrícia e características e exigências de
funcionamento
Serviço de Fisioterapia e de Reabilitação e características e exigências de
funcionamento
Serviço de Urgência e características e exigências de funcionamento
Serviço de Neurofisiologia e Electroconvulsivoterapia, características e
exigências de funcionamento
Serviço de Ortopedia e Traumatologia e características e exigências de
funcionamento
Serviço de Medicina Nuclear e características e exigências de funcionamento
Farmácia e características e exigências de funcionamento
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/a

UFCD - 6583 - Organização dos espaços, tipologia de materiais e equipamentos
específicos das unidades e serviços da Rede Nacional de Cuidados de Saúde






2.º
semestre










Tipologia de unidades/serviços de saúde na Rede Nacional de Cuidados de
saúde
Tipologia de Equipamento: características, função e conservação
Tipologia de material: características, função, correta utilização, conservação e
controlo existências
Tipologia de Equipamento: características, função e conservação
Tipologia de material: características, função, correta utilização, conservação e
controlo existências
Serviço de Estomatologia e características e exigências de funcionamento
Serviço de Oftalmologia e características e exigências de funcionamento
Serviço de Otorrinolaringologia e características e exigências de funcionamento
Tipologia de unidades/serviços de saúde na Rede Nacional de Cuidados de
saúde
Serviço de Imagiologia – diagnóstico e terapêutica
Noções básicas sobre os diferentes meios complementares de diagnóstico:
tipologia, funções, procedimentos associados e precauções de segurança
Serviço de Cardiologia e características e exigências de funcionamento
Serviço de Pediatria e características e exigências de funcionamento
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N.º Aulas
Previstas
(45 min)

Unidades de Ensino / Conteúdos












Serviço de Ginecologia/Obstetrícia e características e exigências de
funcionamento
Serviço de Fisioterapia e de Reabilitação e características e exigências de
funcionamento
Serviço de Urgência e características e exigências de funcionamento
Serviço de Neurofisiologia e Electroconvulsivoterapia, características e
exigências de funcionamento
Serviço de Ortopedia e Traumatologia e características e exigências de
funcionamento
Serviço de Medicina Nuclear e características e exigências de funcionamento
Farmácia e características e exigências de funcionamento
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/a

UFCD - 6584 - Manutenção preventiva de equipamentos e reposição de materiais
comuns às diferentes unidades e serviços da Rede Nacional de Cuidados de Saúde
Conteúdos UFCD 6584













Os materiais: tipologia, logística e reposição
Os materiais de uso único e os materiais reutilizáveis
A reposição de material
Materiais consumíveis e reutilizáveis, registo e controlo de gastos
Os equipamentos: tipologia, e atividades de manutenção
O manual do fabricante, disposição dos equipamentos, manuseamento correto
dos equipamentos nas atividades de manutenção preventiva
O registo do controlo de avarias e de atividades de manutenção
Os riscos e procedimentos de segurança associados
Os procedimentos de emergência e protocolos associados
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/a
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N.º Aulas
Previstas
(45 min)

Unidades de Ensino / Conteúdos

UFCD – 6585 - Circuitos e transporte de informação nas unidades e serviços da Rede
Nacional de Cuidados de Saúde
Conteúdos UFCD 6585










Os Circuitos de informação na Rede Nacional de Cuidados de Saúde.
O transporte de informação do utente: procedimentos e protocolos.
Dados do utente, exames e processo administrativo post-mortem.
O encaminhamento de reclamações e o direito do utente à reclamação.
O transporte de amostras biológicas: procedimentos e protocolos.
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/a.
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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

6573

14/09/2021

29/10/2021

34

3

6583

29/10/2021

25/02/2022

67

6

6584

25/02/2022

02-05-2022

34

6

6585

02/05/2022

24/06/2022
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