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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2017-2018 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM RADIOLOGIA 

 

 

 Unidade curricular:  

Ética Profissional 

Curricular Unit: 

Professional Ethics     

 

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

Formar profissionais éticamente competentes para o melhor exercicio da ciência e arte de medicina. 
Reconhecimento e fomentação de valores na consciência do Profissional de saúde.Oferecer ao Profissional de 
Saúde a postura ética aprendida e estimulada,saudavel e proveitosa na relação com o paciente,outros profissionais 
e sociedade em geral 
Identificação de aspetos práticos e legais dos códigos deontológicos, a bem do doente e dos direitos e deveres dos 
Profissionais de saúde. 

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

Training professionals ethically competent to exercise the best of science and art of medicine. 
Recognition and nurturing of values in the consciousness of the Professional Health Professional .Offer to 
the radiographer the ethical learned and nurtured, healthy and fruitful relationship with the patient, other 
professionals and society in general 
Identification of legal and practical aspects of ethical codes in the interest of the patient and the rights 
and duties of health professionals. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

Humanização Hospitalar 
Bioética,Ética Profissional e Deontologia: 
Ética na relação com os doentes 
A relação cínica em doentes com SIDA 
Conflito de interesses no exercicio profissional 
Responsabilidade civil e responsabilidade criminal do profissional de saúde:definição de Culpa, Negligência, 
Imprudência, Impericia e Dano; Responsabilidade contratual e extracontratual; obrigação de meio e obrigação de 
resultado 
Ética aplicada á alocação de recursos escassos 
Bioética em experimentação clínica 
Projecto genoma humano na medicina Clínica: Genes e manifestação clínica das doenças; interacção 
genes/ambiente na manifestação da doença e conhecimentos advindos do projecto Genoma humano; Medicina 
Preditiva ou testagem pré sintomática para doenças de desenvolvimento tardio. 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Humanizing Hospital 
Bioethics, Professional Ethics and Deontology: 
Ethics in relation to patients 
The relationship cynical in patients with AIDS 
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Conflict of interest in the exercise professional 
Civil liability and criminal liability of health care: definition of fault, negligence, recklessness, malpractice 
and damage, contractual liability and tort; obligation of means and obligation of result 
Applied ethics will allocate scarce resources 
Bioethics in clinical trial 
Human Genome Project on Clinical Medicine: Genes and clinical manifestation of disease; interaction 
genes / environment on the disease and knowledge derived from the human genome project; 
Predictive medicine or pré  symptomatic testing for diseases of later development; 
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