
	

	

	
	

Planificação/Critérios 

Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: GOSCS  Ano: 12º  Curso: Profissional Técnico 

Auxiliar de Saúde 
 

Planificação Anual 

Perío

do 
Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios 

Tempos 

letivos 

 

1.º 

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

Tipologia de unidades/serviços de saúde na Rede Nacional de Cuidados de Saúde:  
- Consultas,  
- Serviço de Patologia Clínica,  
- Serviço de Estomatologia,  
- Serviço de Oftalmologia,  
- Serviço de Otorrinolaringologia,  
- Serviço de Imagiologia – diagnóstico e terapêutica,  
- Serviço de Cardiologia,  
- Serviço de Pediatria,  
- Serviço de Ginecologia/Obstetrícia,  
- Serviço de Fisioterapia e de Reabilitação,  
- Serviço de Urgência,  
- Serviço de Neurofisiologia e Electroconvulsivoterapia,  
- Serviço de Ortopedia e Traumatologia,  
- Serviço de Medicina Nuclear,  
- Farmácia.  
 
Características e exigências de funcionamento de cada unidade/serviço; 
Tipologia de Equipamento: características, função e conservação; 
Tipologia de material: características, função, correta utilização, conservação e controlo existências.  
 
Tarefas que em relação a esta temática se encontram no âmbito de intervenção do/a Técnico/a  Auxili
ar de Saúde:  
- Tarefas que, sob orientação de um profissional de saúde, tem de executar sob sua supervisão direta;  
- Tarefas que, sob orientação e supervisão de um profissional de saúde, pode executar sozinho/a. 
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2.º 

6584 - 
Manutenção 
preventiva de 
equipamentos 
e reposição 
de materiais 
comuns às 
diferentes 
unidades e 
serviços da 
Rede 
Nacional de 
Cuidados de 
Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6585 - 
Circuitos e 
transporte de 
informação 
nas unidades 
e serviços da 
Rede 
Nacional de 
Cuidados de 
Saúde 

Os materiais: tipologia, logística e reposição: 
- Conceito de material  
- Tipologia de material comum aos diversos serviços da prestação de cuidados (materiais de uso único 
e materiais reutilizáveis) 
- A reposição de material (materiais consumíveis e reutilizáveis; registo e controlo de gastos)  
- Formas de tratamento, eliminação e acondicionamento dos materiais utilizados 
 
Os equipamentos: tipologia, e atividades de manutenção:  
- Tipologia de equipamentos  
- A manutenção preventiva de equipamentos  
- O manual do fabricante  
- A disposição dos equipamentos  
- O 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  Auxili
ar de Saúde:  
- Tarefas que, sob orientação de um profissional de saúde, tem de executar sob sua supervisão direta  
- Tarefas que, sob orientação e supervisão de um profissional de saúde, pode executar sozinho/a 
 
 
 
Os Circuitos de informação na Rede Nacional de Cuidados de Saúde  
 
O transporte de informação do utente: procedimentos e protocolos: 
- Dados do utente  
- Exames  
- Processo administrativo post-mortem  
- Outros  
 
O encaminhamento de reclamações: 
- O direito do utente à reclamação  
- O tratamento eficaz das reclamações: procedimentos  
 
O transporte de amostras biológicas: procedimentos e protocolos: 
- Amostras de expectoração  
- Amostras de Urina  
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- Amostras de Fezes  
- Amostras de Vómito  
- Amostras de Exsudados  
- Amostras de Sangue  
- Amostras de líquido Cefalorraquidiano  
 
Tarefas que em relação a esta temática se encontram no âmbito de intervenção do/a Técnico/a  Auxili
ar de Saúde:  
- Tarefas que, sob orientação de um profissional de saúde, tem de executar sob sua supervisão direta  
- Tarefas que, sob orientação e supervisão de um profissional de saúde, pode executar sozinho/a 
 

 

3.º 

   

 
Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 

desempenho razoável 

Ainda não desempenha 

razoavelmente 

Desempenha 

razoavelmente 
Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

 
6583 - Organização dos espaços, 
tipologia de materiais e 
equipamentos específicos 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 serviço: 
características, função e conservação;  
- Identificar a tipologia de materiais por serviço: características, 
função, correta utilização, conservação e controlo de 
existências; 
- Distinguir as tarefas que têm de ser executadas sob supervisão 
direta do profissional de saúde das que podem ser executadas 
sozinho. 
 

 
Trabalho de grupo 
 
Fichas de trabalho 
 
Participação oral 
 
Teste de avaliação 



 
6584 - Manutenção preventiva de 
equipamentos e reposição de 
materiais comuns às diferentes 
unidades e serviços da Rede 
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 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; 
- Distinguir as tarefas que têm de ser executadas sob supervisão 
direta do profissional de saúde das 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; 
- Efetuar o registo e controlo de existências dos materiais 
comuns às diferentes unidades e serviços da Rede Nacional de 
Cuidados de Saúde. 
 

 
Trabalho de grupo 
 
Fichas de trabalho 
 
Participação oral 
 
Teste de avaliação 

 
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;  
- Identificar os procedimentos e o encaminhamento de 
reclamações ou sugestões;  
- Distinguir as tarefas que têm de ser executadas sob supervisão 
direta do profissional de saúde das 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;  
- Sinalizar situações ou contextos que exijam intervenção, 

 
Trabalho de grupo 
 
Fichas de trabalho 
 
Participação oral 
 
Teste de avaliação 



desenvolvendo a capacidade de alerta. 
 

Notas: 
- a avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados; 
 

 


