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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Ética Hospitalar  
 

Curricular Unit: 

 

Hospital Ethics  
 

 

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

 

 

1- Identificar os conceitos fundamentais dos temas determinantes da Ética Hospitalar para a compreensão da 

dimensão ética dos cuidados de Saúde; 

2- Identificar problemas éticos decorrentes da prestação de Cuidados de Saúde determinantes da Ética; 

3- Promover a reflexão critica sobre valores, de natureza pessoal, profissional e da sociedade em geral. 

      
 

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

 

1. Identify the basic concepts of the Hospital Ethics determinant themes for understanding the ethical 

dimension of health care; 

2- Identify ethical problems arising from the provision of Ethics determining health cares;  

3- To promote critical reflection on values of personal, professional and society in general;        
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Teórica 

A-ÉTICA NO INÍCIO DE VIDA 

B-ÉTICA NO FIM DE VIDA 

C- ÉTICA EM CUIDADOS INTENSIVOS 

Eutanásia, distanásia e tratamento de risco: definição; aspetos jurídicos nacionais e internacionais; 

Fundamentos éticos em geral; problemas éticos que suportam a decisão de ressuscitar ou não ressuscitar; 

D- Morte: diferentes atitudes comportamentais perante a morte; os hospitais e o domicílio perante a morte; como 

se morre hoje; aspetos éticos relativamente à morte; 

Comunicação da notícia: da verdade, da morte e de más notícias. Critérios de morte cerebral. Transplantes de 

órgãos: aspetos jurídicos; fundamentos morais e éticos sobre os transplantes. 

Registo Nacional de Não Dadores (RENDA). 

E-Conteúdo de Orientação Tutorial: 
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É o conteúdo teórico com aplicação em casos práticos relacionados com: o início de vida; fim de vida, 

nomeadamente a comunicação de más notícias; cuidados intensivos; dilemas éticos na genética e a Pessoa com 

deficiência.  

    

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Theoretical 
A-ETHICS AT THE BEGINNING OF LIFE  
B- ETHICS AT THE END OF LIFE  
Gerontological ethics: ethical reasoning; Terminal ill: rights and duties of the terminal ill  
Palliative care and the principles of bioethics, the pain and suffering, and ethical reflection of the 
importance of helping nurses;  
Ethics of intergenerational solidarity in costs associated with end of life.  
C - Ethics in Intensive Care:  
Euthanasia, and treatment of risk: Legal aspects of national and international ethical problems that 
support the decision to resuscitate or not resuscitate.  
D - Death: ethical issues in relation to death.  
Criteria of brain death;  
Transplanted bodies: Legal aspects, moral and ethical grounds;  
National registers of non-donors (RENT). 
E - Tutorial Content 
It's the theoretical content with practical application in cases related to: life onset; end of life, including 
the communication of bad news; intensive care; Ethical dilemmas in genetics and the disabled person. 
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