
APOIO EM CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS 

 

PERFIL PROFISSIONAL 

Colaborar na prestação de cuidados continuados e no envolvimento dos clientes com 

diferentes tipos de disfunção nas suas atividades diárias, intervindo com crianças, adultos e 

idosos, em contexto individual e/ou de grupo, sob a orientação de outros técnicos 

responsáveis pelos contextos e/ou serviços, visando a promoção do bem-estar e qualidade de 

vida. 

 

REFERENCIAL DE COMPETÊNCIAS > APTIDÕES 

1 Acompanhar os clientes com diferentes tipos de disfunção em diversos contextos de vida, 

formais ou informais.  

2 Colaborar na implementação de atividades, técnicas, procedimentos e metodologias que 

visam o aumento da funcionalidade do cliente, garantindo a utilização eficiente dos recursos 

institucionais.  

3 Desenvolver ações de promoção da saúde e do bem-estar do cliente, valorizando os seus 

interesses e atividades significativas.  

4 Planear e organizar com o cliente as suas rotinas diárias, nomeadamente ao nível da 

alimentação, vestuário, higiene e lazer no sentido de promover a autonomia e melhoria da 

qualidade de vida, implementando os conceitos teórico-práticos aprendidos.  

5 Promover a participação ativa do cliente no percurso terapêutico, responsabilizando-o pelo 

seu processo de mudança.  

6 Participar em dinâmicas interrelacionais, familiares e institucionais.  

7 Garantir um ambiente seguro e facilitador do bem-estar do cliente, em contexto domiciliário 

e institucional.  

8 Colaborar na realização de atividades de prestação de cuidados continuados, de dinâmicas 

institucionais ou formativas, desenvolvidas nas unidades ou serviços, de forma a garantir o seu 

bom funcionamento  

9 Planear a realização de projetos, no sentido de dinamizar iniciativas pessoais ligadas à sua 

formação.  

10 Colaborar em estudos para melhorar as boas práticas. 

 

Coordenador de Curso 

Maria Raquel Rodrigues Santana | maria.santana@ipbeja.pt 

 

 



 

Acesso a Licenciaturas 

Licenciaturas do IPBeja a que os Titulares do Curso TeSP se podem candidatar: Terapia 

Ocupacional; Enfermagem; Desporto; Serviço Social 

 

PLANO DE ESTUDOS 

 

ECTS 

1ºAno / 1ºSemestre 
 Desenvolvimento Pessoal 3 

Princípios Básicos na Prestação de Cuidados de Saúde 6 

Estruturas e Funções do Corpo 6 

Oficina das Ocupações 4,5 

Psicologia do Desenvolvimento 4,5 

Psicologia das Relações Interpessoais 3 

Bioética e Deontologia Profissional 3 

  1ºAno / 2º Semestre 
 Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida 3 

Intervenção Social e Saúde 3 

Prevenção e Controlo da Infeção I 3 

Disfunção na Criança 7,5 

Gestão de Riscos em Estabelecimentos de Saúde 3 

Atividade Física, Saúde e Bem-estar 3 

Transferências, Acessibilidades, Posicionamentos e Mobilizações 4,5 

Sistema Nacional de Cuidados de Saúde 3 

  2ºAno / 1ºSemestre 
 Nutrição Humana 3 

Prevenção e Controlo da Infeção II 3 

Intervenção em Contexto Domiciliário 3 

Análise de Atividades e Ocupação 6 

Disfunção no Idoso 6 

Cuidados em Fim de Vida 3 

Disfunção no Adulto 6 

  
 2ºAno / 2ºSemestre 
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