O Técnico Auxiliar de Saúde é o profissional que auxilia na prestação de cuidados de saúde, 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, sob orientações do profissional de saúde.

Principais atividades
As atividades fundamentais a desempenhar por este técnico
são:
● Auxiliar na prestação de cuidados aos utentes, de acordo com
orientações do enfermeiro.
● Auxiliar nos cuidados pós-morte, de acordo com orientações do
profissional de saúde.
● Assegurar a limpeza, higienização e transporte de roupas,
espaços, materiais e equipamentos, sob a orientação de
profissional de saúde.
● Assegurar atividades de apoio ao funcionamento das diferentes
unidades e serviços de saúde.
● Auxiliar o profissional de saúde na recolha de amostras biológicas
e transporte para o serviço adequado, de acordo com normas
e/ou procedimentos definidos.

Plano Curricular
Componente Sociocultural

Horas

● Português

320

● Língua Estrangeira I ou II

220

● Área de Integração

220

● Educação Física

140

●Tecnologias da Informação e Comunicação

100

Componente Científica
● Matemática

200

● Física e Química

150

● Biologia

150

Componente Técnica

Saídas profissionais
O Técnico Auxiliar de Saúde poderá, entre outras,
desempenhar funções em:
● Unidades Clínicas
● Unidades Hospitalares e Centros de Saúde
● Centros de Análises Clínicas
● Consultórios Médicos e Clínicas Dentárias
● IPSS e Centros de Terceira Idade e Lares
● Centros de Acolhimento e Residência de Crianças
● Residências Geriátricas e Domicílios
● Institutos de Estética
● Empresas de áreas afins da Saúde e Higiene
● Empresas de Segurança e Saúde no Trabalho

●UFCD’s*
- Saúde
- Gestão e Organização dos Serviços e
Cuidados de Saúde
- Comunicação e Relações Interpessoais
- Higiene, Segurança e Cuidados Gerais

1175

(*)- Unidades de Formação de Curta Duração

● Formação em Contexto de Trabalho

600

Total de horas do Curso

3275
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