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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO  TÉCNICO SUP. PROF. EM GERONTOLOGIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 
     Legislação e ética em Gerontologia 
 

Curricular Unit: 

 

Legislation and ethics in Gerontology 
 

 

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

 

-Identificar com rigor os conceitos de ética e de bioética. 

- Distinguir os diversos tipos de normatividades 

- Fazer a avaliação ética para a tomada de decisão 

- Reconhecer as limitações éticas na intervenção individual e comunitária. 
 

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

- Identify with rigor the concepts of ethics and bioethics. 
- Distinguish different types of regulations 
- Make ethical evaluation for decision making 
- Recognize the ethical limitations in individual and community intervention. 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

A moral, a ética e bioética: conceitos e fundamentos. Norma ética e outras normas: deontológica, moral, jurídica e 

religiosa. Diferença entre direito e ética. 

Questões legais, de política social, e programas nacionais. 

Considerações de ordem ética em matéria de afetação de recursos e questões relativas à autonomia e à 

autodeterminação. 

Declaração Universal sobre direitos humanos e Bioética 

A Comissão de Ética para a Saúde (CES). 

As implicações éticas no desempenho das funções do/a Técnico: Acesso à informação e confidencialidade 

Proteção da intimidade e privacidade dos utentes. O segredo profissional 

Direitos humanos e humanização na saúde 

Princípios e normas de conduta: distinguir atos lícitos e não lícitos no âmbito da atividade profissional. 

O utente, a família e os profissionais. 

Ética Gerontológica: relações Geriátricas e Gerontológicas; cuidados especiais na velhice, na doença e na saúde; 

orientações sociais, familiares e legais; fundamentação ética, direitos e deveres. 

Ética e doença terminal: medicina paliativa e seu interesse; prestação de cuidados; direitos e deveres do doente 

terminal; Cuidados paliativos e os princípios da bioética; a dor e do sofrimento; reflexão ética. 

Finitude da vida humana. Morte corporal e morte pessoal. 

A vida humana na saúde e na doença: Lugar do envelhecimento. 

Dignidade humana na vida e na morte. O respeito ético. 
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Suicídio, suicídio assistido e eutanásia no idoso. 

Ética da solidariedade intergeracional nos custos relacionados com o fim de vida. 
 

 

 

Syllabus (1000 caracteres) 

Morality, ethics and bioethics: concepts and foundations. Ethical norm and other norms: deontological, 
moral, legal and religious. Difference between law and ethics. 
Legal issues, social policy, and national programs. 
Ethical considerations regarding the allocation of resources and issues related to autonomy and self-
determination. 
Universal Declaration on Human Rights and Bioethics 
The Ethics Committee for Health (ETUC). 
The ethical implications in the performance of the functions of the Technical: Access to information and 
confidentiality 
Protection of privacy and privacy of users. Professional secrecy 
Human rights and humanization in health 
Principles and norms of conduct: distinguish licit and non-licit acts in the scope of professional activity. 
The user, the family and the professionals. 
Gerontological Ethics: Geriatric and Gerontological Relations; Special care in old age, sickness and health; 
Social, family and legal guidelines; Ethical foundation, rights and duties. 
Ethics and terminal illness: palliative medicine and its interest; Provision of care; Rights and duties of the 
terminally ill; Palliative care and the principles of bioethics; The pain and the suffering; Ethical reflection. 
Finitude of human life. Corporal death and personal death. 
Human life in health and disease: Place of aging. 
Human dignity in life and death. Ethical respect. 
Suicide, assisted suicide and euthanasia in the elderly. 
Ethics of intergenerational solidarity in costs related to the end of life. 
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