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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2015-2016 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM HIGIENE ORAL 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Direito em Saúde 
 

Curricular Unit: 

 

Legislation on health 
 

 

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

 

O Direito da Saúde é um ramo transversal que agrega normas de Direito Público e Privado e que tem a saúde como 

objeto, mediato ou imediato. 

Pretende-se com a disciplina conhecer a definição de ética e moral, o que distingue do direito assim como o 

conceito de valores e apresentar alguns princípios jurídicos que norteiam o exercício da atividade clínica.  

É objetivo da disciplina conhecer as principais definições de direito, direito da saúde e bio direito.  

Pretende-se dar a conhecer os direitos e deveres do paciente assim como direitos e obrigações do profissional. 

É objetivo abordar e discutir matérias com atualidade e importância social crescentes, como o consentimento 

necessário e informado, o dever de informação, o tratamento de dados de saúde, o dever de sigilo e a 

responsabilidade dos profissionais de saúde. 
 

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

 

The Legislation on Health is a transverse branch that combines public and private law standards and that 

has health as a mediate or immediate object. 

This course aims to meet the definition of ethics and morality, what distinguishes the right as well as the 

concept of values and present some legal principles that guide the exercise of clinical activity. 

The purpose of the discipline to know the main definitions of law, health law and bio. 

It is intended to raise awareness of the patients ' rights and responsibilities as well as rights and 

obligations of the trader. 

It is intended to address and discuss matters with increasing social importance and, as necessary, and 

informed consent, the duty to provide information, treatment of health data, the duty of confidentiality 

and the responsibility of health professionals. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

1. Definição de ética, moral e direito 

2. Diferentes perspetivas e tendências da ética.  

3. Problemas éticos no exercício da profissão.  

4. Instrumentos que ajudam o profissional em caso de conflito. 

5. Noções e limites do Consentimento Informado  
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6. Direitos e Deveres do utente  

7. Aspetos legislativos de âmbito profissional e legal.  

8. Principais conceitos do Direito da Saúde. 

9. Proteção e Confidencialidade dos Dados.  

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

1. Definition of ethics, moral and law 
2. Different perspectives and trends in ethics. 
3. Ethical Issues in the practice of the profession. 
4. Instruments that help the professional towards an ethical conflict. 
5. Concepts and boundaries of informed consent 
6. Rights and Duries of the patient 
7. Legislative Aspects of professional and legal framework. 
8. Main concepts of Health Law. 
9. Protection and Confidentiality of Data 

 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

- Esperança-Pina, J.A. (2003). Responsabilidade dos Médicos. Lidel. 

- Fragata, J. &  Martins, L. (2004). O erro em Medicina. Coimbra: Edições Almedina. 

- Neto, L. (2010). Novos Direitos ou Novos(s) Objecto(s) para o Direito?. U. Porto. 
 

 


