FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2015-2016

CURSO DE P.L.E. ENFERMAGEM DE SAÚDE INFANTIL E PEDIATRIA

Unidade curricular:
Bioética
Curricular Unit:
Bioethics

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Compreender a dimensão ética dos Cuidados de Saúde;Promover a reflexão critica sobre valores, de natureza
pessoal, profissional e da sociedade em geral; Ajuízar e tomar decisões fundamentadas, qualquer que seja o
contexto da prestação de cuidados;Garantir a confidencialidade e a segurança da informação, escrita e oral;
Respeitar o direito do acesso à informação dos clientes, seus valores e crenças ;Identificar noções fundamentais
dos temas determinantes da Bioética;
Competências:Compreende a dimensão ética dos Cuidados de Saúde;Promove a reflexão critica sobre valores, de
natureza pessoal, profissional e da sociedade em geral;Ajuíza e toma decisões fundamentadas, qualquer que seja o
contexto da prestação de cuidados;Garante a confidencialidade,a segurança da informação, escrita e oral; Respeita
o direito do acesso à informação, crenças e valoresdos clientes;Identifica os problemas éticos, que surgem na
prestação dos cuidados e noções fundamentais dos temas determinantes da Bioética
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Understand the ethical dimension of Health Care; promote critical reflection on values, personal,
professional and society in general, judge and make informed decisions, whatever the context of care;
Ensuring confidentiality and information security , written and oral; Respect the right of access to
customer information, their values and beliefs; Identify basic concepts of determining issues of bioethics;
Skills: Understands the ethical dimension of Health Care; promotes critical reflection on values, personal,
professional and society in general, do you judge and make decisions based, whatever the context of care;
ensures the confidentiality, information security, written and oral; respects the right of access to
information, beliefs and valoresdos customers; Identifies the ethical problems that arise in providing care
and notions of fundamental determinants of Bioethics topics

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
PRINCÍPIOS DA BIOÉTICA
O Consentimento Informado;
Ética na relação com os clientes dos serviços de Saúde;
Investigação e os princípios éticos;
Dilemas éticos na Genética;
Custos dos cuidados de Saúde e princípios Éticos
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Dilemas éticos no acesso aos cuidados
Dilemas éticos no fim de vida
Dilemas éticos em cuidados intensivos
Dilemas éticos na prática profissional dos Enfermeiros
Aspectos éticos na prestação cuidados ao cidadão durante o ciclo vital
Aspectos éticos na prestação de cuidados ao doente terminal
DEONTOLOGIA PROFISSIONAL
Percurso histórico
REPE
Análise do Código Deontológico dos Enfermeiros
Discussão/Reflexão dos pareceres éticos do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros
SEMINÁRIOS TEMÁTICOS:A pessoa com menos eficiência; Acessibilidade aos cuidados e Assistência à família e ao
doente em fase terminal: Tomada de Decisão em Pediatria.
Syllabus (1000 caracteres)
PRINCIPLES OF BIOETHICS The Informed Consent; Ethics in relation to the clients of health services;
Research and ethical principles; Ethical dilemmas in genetics; Health care costs and Ethical Principles
Ethical dilemmas in access to care Ethical dilemmas in end of life Ethical dilemmas in intensive care
Ethical dilemmas in professional practice of nurses Ethical issues in providing care to citizens throughout
the life cycle Ethical issues in providing care to terminally ill
PROFESSIONAL ETHICS historical path
REPE
Analysis of the Code of Conduct for Nurses
Discussion / reflection of the ethical opinions of the Judicial Council of the Order of Nurses
THEMATIC SEMINARS: A person with less efficiency; Accessibility to care and Assistance to the family and
the terminally ill

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
-NUNES, Lucília; Amaral, Manuela; Gonçalves, Rogério (2005). Código Deontológico do Enfermeiro: Dos comentários
à análise de casos. Lisboa: Ordem dos Enfermeiros
-Revista Portuguesa de Bioética. Cadernos de Bioética. Centro de Estudos de Bioética. Coimbra: Gráfica de Coimbra
-SGRECIA, Elio (2009). Manual de Bioética. Fundamentos de Bioética. Cascais: Principia.
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