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UFCD 6573 - Qualidade na saúde  
- Explicar o conceito de qualidade.  
- Explicar os objetivos e princípios básicos da qualidade: eficiência, eficácia na resposta às 
necessidades do utente e satisfação das pessoas na organização. 
- Explicar os princípios que orientam a implementação de uma cultura da qualidade na saúde.  
- Definir um plano de ação de corretiva/melhoria relativamente a uma tarefa/ processo no qual 
intervenha enquanto profissional de saúde.  
UFCD 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.  
UFCD 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.  
- 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.  
- Efetuar as atividades de manutenção preventiva aos equipamentos comuns às diferentes 
unidades e serviços da Rede Nacional de Cuidados de Saúde.  
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UFCD 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.  
Identificar os procedimentos e protocolos definidos, no transporte de amostras biológicas, 
para o serviço adequado.  
- 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.  
Comum às UFCD 6583, 6584, 6585. 
- Explicar o dever de agir em função das orientações do Profissional de saúde.  
- Explicar a importância de cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho assim 
como preservar a sua apresentação pessoal.  
- Explicar a importância de prever e antecipar riscos.  
- Explicar a importância de desenvolver uma capacidade de alerta que permita sinalizar 
situações ou contextos que exijam intervenção.  
Comum a todas as UFCD 
- Identificar as tarefas que têm de ser executadas sob supervisão direta do profissional de 
saúde e aquelas que podem ser executadas sozinho. 
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UFCD 6573 - Qualidade na saúde  
- Refletir sobre algumas práticas de qualidade já implementadas ou em processo de 
implementação no sector da saúde.  
- Reconhecer a existência de diferentes sistemas de acreditação/ certificação na saúde: 
objetivos, âmbito de aplicação e impacte na intervenção do/a Técnico/a Auxiliar de Saúde.  
- Explicar as responsabilidades que pode assumir na implementação e continuidade da 
qualidade na sua unidade/ serviço/ organização enquanto profissional de saúde.  
- Explicar o impacte das suas ações na interação e bem-estar de terceiros.  
- Explicar a importância da concentração na execução das suas tarefas.  
Comum a todas as UFCD 
- Explicar a importância de se atualizar e adaptar a novos produtos, materiais, equipamentos e 
tecnologias no âmbito das suas atividades.  
- 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.  
- Explicar a importância de agir de acordo com normas e/ou procedimentos definidos no 
âmbito das suas atividades.  



 

- 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.  

D3 
Trabalhos 

Práticos/Pesquisa 
25 25 

- Recolhe, regista e organiza dados de trabalhos práticos/pesquisa.  
- Participa de forma construtiva em trabalhos individuais e/ou de grupo. 
- Utiliza linguagem cientifica/técnica adequada na comunicação. 
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Os descritores de desempenho deste domínio encontram-se disponibilizados no documento geral dos critérios de avaliação (Portal do Agrupamento). 

OBSERVAÇÕES:  
* Áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C -Raciocínio e resolução de problemas;  
 D- Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I 
- Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo. 

  

Perfil de Aprendizagens 

         Níveis 
 
 

Domínios 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

(Sempre/Quase sempre)  (Muitas vezes/Frequentemente) (Regularmente/Algumas vezes) (Poucas vezes/Raramente)  (Muito poucas vezes/Nunca) 

D1 

- Adquire (…) conceitos, teorias 
e factos. 
- Utiliza (…) linguagem 
científica/ técnica adequada na 
comunicação. 

- Adquire (…) conceitos, teorias 
e factos. 
- Utiliza (…) linguagem 
científica/ técnica adequada na 
comunicação. 

- Adquire (…) conceitos, teorias 
e factos. 
- Utiliza (…) linguagem 
científica/ técnica adequada na 
comunicação. 

- Adquire (…) conceitos, teorias 
e factos. 
- Utiliza (…) linguagem 
científica/ técnica adequada na 
comunicação. 

- (…) adquire conceitos, teorias 
e factos. 
- (…) utiliza linguagem 
científica/ técnica adequada na 
comunicação. 

D2 

- Estabelece (…) relações entre 
conceitos/articulação entre 
conteúdos. 
- Interpreta e analisa (…) factos, 
conceitos, teorias e dados de 
natureza técnica.  
- Aplica (…), em novos 
contextos e a novos problemas, 
os conhecimentos adquiridos. 
- Utiliza (…) linguagem 
científica/técnica adequada na 
comunicação. 

- Estabelece (…) relações entre 
conceitos/articulação entre 
conteúdos. 
- Interpreta e analisa (…) factos, 
conceitos, teorias e dados de 
natureza técnica.  
- Aplica (…), em novos 
contextos e a novos problemas, 
os conhecimentos adquiridos. 
- Utiliza (…) linguagem 
científica/técnica adequada na 
comunicação. 

- Estabelece (…) relações entre 
conceitos/articulação entre 
conteúdos. 
- Interpreta e analisa (…) factos, 
conceitos, teorias e dados de 
natureza técnica.  
- Aplica (…), em novos 
contextos e a novos problemas, 
os conhecimentos adquiridos. 
- Utiliza (…) linguagem 
científica/técnica adequada na 
comunicação. 

- Estabelece (…) relações entre 
conceitos/articulação entre 
conteúdos. 
- Interpreta e analisa (…) factos, 
conceitos, teorias e dados de 
natureza técnica.  
- Aplica (…), em novos 
contextos e a novos problemas, 
os conhecimentos adquiridos. 
- Utiliza (…) linguagem 
científica/técnica adequada na 
comunicação. 

- (…) estabelece relações entre 
conceitos/articulação entre 
conteúdos. 
- (…) interpreta e analisa factos, 
conceitos, teorias e dados de 
natureza técnica.  
- (…) aplica, em novos contextos 
e a novos problemas, os 
conhecimentos adquiridos. 
-(…) utiliza  linguagem 
científica/técnica adequada na 
comunicação. 

D3 
- Mobiliza (…) diferentes fontes 
de informação 
científica/técnica, apresentada 

- Mobiliza (…) diferentes fontes 
de informação 
científica/técnica, apresentada 

- Mobiliza (…) diferentes fontes 
de informação 
científica/técnica, apresentada 

- Mobiliza (…) diferentes fontes 
de informação 
científica/técnica, apresentada 

- (…) mobiliza diferentes fontes 
de informação 
científica/técnica, apresentada 



 

em diversos suportes.    
- Realiza (…) atividades práticas 
manipulando corretamente o 
material/equipamento e 
respeitando as normas de 
segurança. 
- Recolhe (…), regista e organiza 
dados de trabalhos 
práticos/pesquisa.  
- Participa (…) de forma 
construtiva em trabalhos 
individuais e/ou de grupo. 
- Utiliza (…) linguagem 
científica/técnica adequada na 
comunicação. 

em diversos suportes.    
- Realiza (…) atividades práticas 
manipulando corretamente o 
material/equipamento e 
respeitando as normas de 
segurança. 
- Recolhe (…), regista e organiza 
dados de trabalhos 
práticos/pesquisa.  
- Participa (…) de forma 
construtiva em trabalhos 
individuais e/ou de grupo. 
- Utiliza (…) linguagem 
científica/técnica adequada na 
comunicação. 

em diversos suportes.    
- Realiza (…) atividades práticas 
manipulando corretamente o 
material/equipamento e 
respeitando as normas de 
segurança. 
- Recolhe (…), regista e organiza 
dados de trabalhos 
práticos/pesquisa.  
- Participa (…) de forma 
construtiva em trabalhos 
individuais e/ou de grupo. 
- Utiliza (…) linguagem 
científica/técnica adequada na 
comunicação. 

em diversos suportes.    
- Realiza (…) atividades práticas 
manipulando corretamente o 
material/equipamento e 
respeitando as normas de 
segurança. 
- Recolhe (…), regista e organiza 
dados de trabalhos 
práticos/pesquisa.  
- Participa (…) de forma 
construtiva em trabalhos 
individuais e/ou de grupo. 
- Utiliza (…) linguagem 
científica/técnica adequada na 
comunicação. 

em diversos suportes.    
-  (…)  realiza atividades práticas 
manipulando corretamente o 
material/equipamento e 
respeitando as normas de 
segurança. 
- (…) recolhe, regista e organiza 
dados de trabalhos 
práticos/pesquisa.  
- (…) participa de forma 
construtiva em trabalhos 
individuais e/ou de grupo. 
-(…) utiliza  linguagem 
científica/técnica adequada na 
comunicação. 

 


