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ANO LETIVO DE 2015-2016 

 
CURSO DE MESTRADO EM ANÁLISES CLÍNICAS 

 

 Unidade curricular:  

Legalidade e Ética na Profissão 

Curricular Unit: 

    Legality and Ethics in the Profession 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

Jorge Alberto de Barros Brandão Proença 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres): 

  Os objetivos desta Unidade Curricular são a apreensão por parte do aluno dos conhecimentos legais, morais 

e éticos que se encontram, não só, relacionados mas, também, subjacentes ao trabalho diário num laboratório 

de Análises Clínicas. É ainda objetivo desta UC proporcionar o desenvolvimento das aptidões necessárias e 

indispensáveis a um completo e perfeito desempenho da profissão. Com isto, o aluno no final deve ficar apto 

a reconhecer estes requisitos de modo a que sejam cumpridos, na íntegra, num laboratório de Análises 

Clínicas.   

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

This course focuses on the legal, moral and ethical knowledge that is not only related but also 

underlies the daily work in a clinical analysis laboratory. This course also aims to provide the 

development of the essential skills to a complete performance of the profession. With this, the 

student at the end should be able to recognize these requirements so that are met in full, in a 

Clinical Analysis Laboratory. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

- Laboratório – organograma e métodos. 

- Higiene no local de trabalho. 

- Laboratório como local de risco. 

- Legislação sobre segurança. Informação no laboratório. 

- Moral e ética. Conceitos de valores, formação, aquisição e transmissão. 
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- Diferentes perspetivas e tendências da ética. 

 -- Problemas éticos no exercício da profissão. Instrumentos legais que auxiliam o profissional em caso de 

conflito ético-profissional. 

- Direitos do Paciente. 

- Direitos e obrigações do profissional. Aspetos legislativos de âmbito profissional e legal. 

- Intrusismo. 

- A ética perante o desenvolvimento tecnológico e científico: 

   - Problemas em Bioética na atualidade, nomeadamente no início da vida, durante a vida e no final da vida. 

- Ética na investigação em humanos. 

- Responsabilidade por ação e omissão. 

Syllabus 

- Laboratory - organizational chart and methods 

- Hygiene in the workplace 

- Laboratory as hazardous location 

- Safety legislation. Laboratory information. 

- Moral and ethic. Concepts of values, training, acquisition and transmission. 

- Different perspectives and ethics tendencies. 

- Ethical issues in the profession. Helpful legal tools in the event of an ethical and professional 

conflict. 

- Patient rights. 

- Rights and obligations of the professional. Legal aspects of the profession. 

- Unqualified practice in the profession. 

- Ethics to the technological and scientific development: 

- Issues in Bioethics nowadays, especially early in life, during life and at the end of life. 

- Ethics in research on humans. 

- Responsibility for action and omission. 

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 
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- Pegoraro OA: Ética dos maiores mestres através da história. 3ª Edição. Editora Vozes. 2008 

- Pegoraro AO: Ética e Bioética - Da subsistência à existência. 2ª Edição. Editora Vozes. 2010 
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