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O Técnico Auxiliar de Saúde é o profissional que, sob a orientação de profissionais de saúde com formação
superior, auxilia na prestação de cuidados de saúde aos utentes, 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.
As actividades principais a desempenhar por este técnico são:
 Ajudar o utente nas necessidades de eliminação e nos cuidados de higiene e conforto de
acordo com orientações do enfermeiro;
 Auxiliar o enfermeiro na prestação de cuidados de eliminação, nos cuidados de higiene e
conforto ao utente e na realização de tratamentos a feridas e úlceras;
 Auxiliar nas tarefas de alimentação e hidratação do utente, nomeadamente na preparação
de refeições ligeiras ou suplementos alimentares e no acompanhamento durante as refeições de
acordo com orientações do profissional de saúde;
 Auxiliar nos cuidados post-mortem, 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;
 Efetuar a lavagem e desinfeção de material hoteleiro, material clínico e material de apoio
clínico em local próprio, de acordo com normas e ou procedimentos definidos;
 Assegurar a recolha, triagem, transporte e acondicionamento de resíduos hospitalares,
garantindo o manuseamento e transporte adequado dos mesmos de acordo com procedimentos
definidos;
 Assegurar atividades de apoio ao funcionamento das diferentes unidades e serviços de
saúde;
 Efetuar o transporte de informação entre as diferentes unidades e serviços de prestação de
cuidados 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.
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