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CONTEÚDOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS ESTRUTURA DA PROVA CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

• Conceitos associados à lavagem, 
desinfeção e esterilização 
- A lavagem 
- Lavagem manual e mecânica 
- Tipologia de produtos utilizados na 
lavagem manual 
- Métodos de lavagem 
 

• A desinfeção 
- Desinfeção 
- Tipologia de produtos utilizados na 
desinfeção 
- Métodos de desinfeção 
 

• A esterilização 
- Esterilização e tipo de aplicação 
- Métodos de esterilização: baixa 
temperatura e alta temperatura 
 

• Tipologia de produtos, aplicação e 
recomendações associadas 

• Produtos de lavagem 

• Distinguir os conceitos de lavagem, 

desinfeção, esterilização e métodos e 

técnicas associadas. 

• Identificar a tipologia de produtos utilizados 

nos processos de lavagem e desinfeção: 

aplicação e recomendações associadas. 

• Identificar as diferentes etapas do processo 

de tratamento de roupas – recolha, triagem, 

transporte e acondicionamento, tendo em 

conta os procedimentos definidos e 

diferentes níveis de risco. 

• Identificar a tipologia de produtos de 

higiene e limpeza da unidade do utente: 

tipo de utilização, manipulação e modo de 

conservação. 

• Identificar as diferentes etapas do processo 

• A prova escrita integra questões de: 

• Verdadeiro e falso=28 pontos  

• escolha múltipla= 104 pontos  

• Os itens podem ter como suporte um 

ou mais documentos, como textos, tabelas, 

gráficos, esquemas e figuras. 

• Resposta aberta de composição curta e 

extensa= 68 pontos 

• TOTAL= 200 PONTOS 

• Em todo o tipo de provas se deverá ter em 

conta os seguintes objetivos definidos em 

todas as disciplinas:  

• Utilizar corretamente a terminologia 

da disciplina;  

• Estruturar respostas com correção 

formal e de conteúdo.  

• Na prova escrita, nas questões de escolha 

múltipla e verdadeiro e falso, serão 

atribuídos zero pontos às respostas em que 

se apresente:  

• mais do que uma opção (ainda que 

incluindo a opção correta);  

• de forma ilegível o número da questão 
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• Produtos desinfetantes 

• Roupas 

• O tratamento de roupas tendo em 
conta os níveis de risco 
 

• Normas e procedimentos de higiene, 
segurança e saúde no trabalho 

• Limpeza e higienização de 
instalações/ superfícies 
 

• A limpeza e higienização de 
instalações/ superfícies da unidade do 
utente e/ou serviços tendo em conta 
os níveis e zonas de risco 
 
 

• Os métodos e técnicas de lavagem 
associadas à higienização dos 
espaços 
- Normas e procedimentos de 
Higiene, Segurança e Saúde no 
trabalho 

 
 

• Os Produtos de lavagem 
- Tipo de produtos 
- Aplicação e utilização 
- Preparação de produtos: mistura, 
diluição e dosagem adequada 
- As precauções a ter em conta 
 

• Os métodos e técnicas de lavagem e 
desinfeção 
- Manuais e normas de instruções do 
fabricante 
- Manutenção preventiva 
 

• A lavagem e desinfeção dos materiais 
e equipamentos de lavagem e 
higienização 
- O equipamento de proteção 
Individual 
- A tipologia de materiais e 
equipamentos de 
lavagem/higienização 
 
Os Produtos de lavagem 
- Tipo de produtos 

de lavagem e higienização de instalações e 

mobiliário da unidade do doente, bloco 

operatório, unidade de isolamento e outros 

serviços que tenham especificidades no 

controlo da infeção, tendo em conta os 

procedimentos definidos e diferentes níveis 

de risco. 

• Identificar os diferentes tipos e etapas do 

processo de lavagem e desinfeção de 

materiais: hoteleiro, apoio clínico e clínico 

tendo em conta os procedimentos definidos 

e diferentes níveis de risco. 

• Identificar os diferentes tipos e etapas do 

processo de lavagem e desinfeção de 

equipamentos, do serviço/unidade tendo 

em conta as instruções do fabricante, os 

procedimentos definidos e diferentes níveis 

de risco. 

• Identificar os diferentes tipos de tratamento 

e etapas do processo de lavagem de 

materiais e equipamentos utilizados na 

lavagem, higienização e desinfeção de 

instalações/superfícies do serviço/unidade 

tendo em conta os procedimentos definidos 

e diferentes níveis de risco. 

• Identificar os diferentes tipos de resíduos e 

tipologia de tratamento associado: recolha, 

triagem transporte e acondicionamento e 

manuseamento. 

• Preparar e aplicar os diferentes tipos de 

produtos de lavagem, desinfeção e 

esterilização, utilizando o equipamento de 

proteção individual adequado, e cumprindo 

os procedimentos definidos para cada uma 

das etapas. 

• Aplicar os métodos e técnicas de lavagem 

e desinfeção, utilizando o equipamento de 

proteção individual adequado, e cumprindo 

e/ou a letra da alternativa selecionada. 
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- Aplicação e utilização 
 

• Preparação de produtos: mistura, 
diluição e dosagem adequada 
 

• O tratamento, a lavagem e a 
desinfeção de materiais de lavagem 
- Tratamento 
- Lavagem manual 
- Lavagem mecânica 
 

• O acondicionamento de produtos, 
materiais e equipamentos de lavagem 
e higienização 
 

• A receção, a triagem o transporte e o 
acondicionamento de resíduos:  
- Grupo I- resíduo que não 
apresentam exigências especiais no 
seu tratamento 
- Grupo II- resíduos hospitalares não 
perigosos 
- Grupo III- resíduos hospitalares de 
risco biológico 
- Grupos IV- resíduos hospitalares 
específicos 
 

• O armazenamento de resíduos: 
normas e procedimentos associados 
a cada tipo de tratamento 
- Grupo I- resíduos que não 
apresentam exigências especiais no 
seu tratamento 
- Grupo II- resíduos hospitalares não 
perigosos 
- Grupo III- resíduos hospitalares de 
risco biológico 
- Grupos IV -resíduos hospitalares 
específicos 

os procedimentos definidos para cada uma 

das etapas. 

• Aplicar as técnicas de tratamento de roupa 

de acordo com a sua tipologia utilizando o 

equipamento de proteção individual 

adequado, e agindo de acordo com 

procedimentos definidos no tratamento de 

roupas: recolha, triagem, transporte e 

acondicionamento. 

• Aplicar técnicas de substituição de roupa 

em camas, berços e macas desocupadas 

mobilizando conhecimentos fundamentais 

sobre métodos, materiais e equipamentos 

de acordo com procedimentos definidos. 

• Aplicar as técnicas de tratamento de 

resíduos, de acordo com tipologia dos 

mesmos, cumprindo os procedimentos 

definidos para cada uma das etapas: 

receção, identificação, manipulação, 

triagem, transporte e acondicionamento. 

• Aplicar as técnicas de lavagem 

higienização das instalações e mobiliário da 

unidade do utente/serviço, utilizando 

equipamento de proteção individual 

adequado, cumprindo os procedimentos 

definidos. 

• Aplicar as técnicas de lavagem (manual e 

mecânica) e desinfeção aos equipamentos 

do serviço, utilizando equipamento de 

proteção individual adequado, cumprindo 

as orientações dos fabricantes e os 

procedimentos definidos associados. 

• Aplicar as técnicas de tratamento, lavagem 

(manual e mecânica) e desinfeção aos 

equipamentos e materiais utilizados na 

lavagem e higienização das 

instalações/superfícies da unidade/serviço, 

utilizando equipamento de proteção 
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individual adequado, cumprindo as 

orientações dos fabricantes e os 

procedimentos definidos associados. 

• Aplicar as técnicas de lavagem (manual e 

mecânica) e desinfeção a material 

hoteleiro, material de apoio clínico e 

material clínico utilizando equipamento de 

proteção individual adequado e cumprindo 

os procedimentos definidos. 

• Aplicar técnicas de armazenamento e 

conservação de material de apoio clínico, 

material clínico desinfetado /esterilizado. 

• Explicar a importância de cumprir as 

normas de segurança, higiene e saúde no 

trabalho assim como preservar a sua 

apresentação pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 


