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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2021-2022 

 
CURSO DE  CTeSP EM APOIO AO CONSULTÓRIO MÉDICO E DENTÁRIO 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Apoio a Procedimentos Clínicos 
 

Curricular Unit: 

 

Clinical Background and support procedures   
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

Dotar os estudantes com informação que lhes permita: 

- Promover um ambiente de qualidade técnica nas unidades de saúde nomeadamente, em consultórios e clinicas; 

- Aplicar conhecimentos e desenvolver competências nas áreas da organização de atividades clinicas, comunicação, 

segurança dos utentes e outros utilizadores, manutenção de materiais e equipamentos; 

- Ter capacidade para interagir nas  dinâmicas de interação legal entre os diferentes intervenientes nos contextos 

de consultórios. 
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

The student must be able to: 

- Improve the technical quality at  health units, namely, in offices, laboratories and clinics; 

- Apply knowledge and develop skills  to manage clinical activities on health organization (communication 

rules, users safety  and  clinical materials and equipment; 

- Have the ability to interact between different actors according legal disposition, scientific knowledges 

and other organization rules  at clinical settings and other related contexts.   
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Teóricos: 

1. Registos administrativos. Conceitos e objetivos gerais e tratamento de acordo com o contexto em que se 

desenvolvem.  

2. Primeiros socorros. Conceitos e intervenções de acordo com a legislação portuguesa e Europeia.  

3. Higienização das mãos; sua importância no controlo de infeções.  

4. Conceitos de higienização, desinfeção e esterilização e sua mobilização para os contextos de unidades de saúde 

e laboratorios  

5. Estratégias gerais para o registo, acompanhamento e receção de materiais, e espécimes para analise. 

 

Horas de aplicação: 

1. Treino de escrita de diferentes documentos administrativos com carater formal.  

2. Higienização das mãos: Tipos; etapas e treino deste procedimento. 
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3. Técnicas de primeiros socorros: demonstração. 

4. Lavagem, desinfeção e preparação de diferentes materiais para esterilização.   

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Theoretic 

1. Administrative records.  Rules to their management according objectives and the context where they are 

produced and developed.   

2. First aid. Concepts and interventions according portuguese and european guidelines. 

3. infection Control rules and guidelines. Handwashing procedures. 

4. Hygiene, disinfection and sterilization concepts and their mobilization at health units and laboratories 

5. General strategies for registering, monitoring and receiving materials and specimens for laboratorial 

and clinical analysis. 

 

Application/practice: 

1. Written Administrative records applying the different rules according their objetives.   

2. Hanswashing trainning.  

3. First aid Course. 

4. Clinical and laboratorial materials management:  Washing, disinfection and prepare to  sterilization. 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 
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Portugal, Ministério da saúde (SD). Normas para a melhoria contínua da qualidade no sistema de saúde. In: 

https://www.dgs.pt/normas-clinicas/normas-clinicas.aspx 

Portugal, Ministério da saúde (SD). Estratégia Nacional para a Qualidade em saúde: Ambiente e saúde. In: 
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