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Disciplina de Saúde 
(Planificação modular) 

 
Código UFCD pré-definidas  

Tempos 
45m 

A
n

o
 I 

6565 

Noções gerais sobre células, imunidade, tecidos e órgãos – sistemas 
ósteo-articular e muscular. 

1-Os principais sistemas do corpo humano: conceitos e funções 
2- Noções sobre o sistema imunitário 
3-Sistema ósteo-articular e muscular 
4-A intervenção do técnico auxiliar de saúde.  

(50) 
66 

6566 

Noções gerais sobre o sistema circulatório e respiratório 
1-O sistema circulatório 
2-O sistema respiratório 
3- A intervenção do técnico auxiliar de saúde. 

(50) 
66 

6569 

Noções gerais sobre a pele e a sua integridade 
1-Estrutura da pele 
2-Funções da pele 
3-Envelhecimento da pele 
4-Integridade cutânea e cuidados a ter 
5-fatores de risco para o aparecimento de feridas e úlceras 
6-Feridas agudas e feridas crónicas 
7-Úlceras de pressão 
8-A fisiologia da cicatrização 
9- A intervenção do técnico auxiliar de saúde. 

(25) 
33 

6568 

Noções gerais sobre o sistema neurológico, endócrino e órgãos dos 
sentidos 

1-O sistema nervoso 
2-O sistema endócrino 
3-Os órgãos dos sentidos 
4-A intervenção do técnico auxiliar de saúde. 

(25) 
33 

6570 

Abordagem geral de noções básicas de primeiros socorros 
1-O sistema integrado de emergência médica 
2-Cadeia de sobrevivência  
3-Riscos para o reanimador 
4-Manobras de suporte básico de vida 
5-Posição lateral de segurança 
6-Obstrução da via aérea 
7-Exame à vítima 
8-As emergências médicas mais frequentes 
9-Principais tipos de traumatismos 
10- A intervenção do técnico auxiliar de saúde. 

(25) 
36 
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n

o
 II

 

6567 

Noções gerais sobre o sistema gastrointestinal, urinário e genito-
reprodutor 

1-Sistema gastrointestinal 
2-Sistema urinário e genito-reprodutor 
3-A intervenção do técnico auxiliar de saúde. 

(50) 
66 
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6580 

Cuidados na saúde a populações mais vulneráveis 
1-O alcoolismo 
2-A toxicodependência 
3-VIH/SIDA 
4-Outras doenças infecciosas, Hepatite e tuberculose 
5-Negligência violência e maus tratos 
6- Aspetos específicos nos cuidados à pessoa em situação vulnerável 
7- A intervenção do técnico auxiliar de saúde. 

(50) 
67 

 
 

(100)133 
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6578 

Cuidados na saúde materna 
1-Nocões sobre hereditariedade, reprodução e desenvolvimento embrionário 
2-A importância da vigilância da saúde materna 
3-A fisiologia normal do parto 
4-Noções gerais sobre tipos de parto 
5-Ambiente e emoções durante o parto 
6-Os cuidados à puérpera 
7-Lóquios (características normais e sinais de alerta 
8- Noções sobre algumas das complicações maternas no pós-parto 

9- A intervenção do técnico auxiliar de saúde. 

(25) 
33 

6577 

Cuidados na saúde infantil 
1-Os direitos e deveres da criança 
2-Marcos de crescimento esturo-ponderal e psicomotor dos 0-3 anos 
3-A alimentação no primeiro ano de vida 
4-Sintomas comuns na infância 
5-Criança doente e causas fisiológicas 
6-Conceito de morbilidade e mortalidade infantil 
7-A prestação de cuidados na saúde infantil 
8-Acompanhamento da criança nas atividades diárias 
9- A intervenção do técnico auxiliar de saúde. 

(50) 
67 

 
(75) 100 

 

Total 

 
(350) 
467 

 

 
 
 
 
 
 


