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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2019-2020 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Enfermagem - Conduta Profissional  
 

Curricular Unit: 

 

Nursing - Professional Conduct  
 

 

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

 

1 -  Compreender a dimensão ética dos Cuidados de Saúde; 

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

3 - Desenvolver aprendizagem que lhe permita ajuizar e tomar decisões fundamentadas nos sistemas e teorias 

éticas, qualquer que seja o contexto da prestação de cuidados 

4 - Saber aplicar os conceitos, metodologias, sistemas e teorias éticas para responder plena e satisfatoriamente 

aos desafios éticos que se lhe colocam na prática de enfermagem.      
 

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

 

1 - To understand the ethical dimension of health care; 

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

3 - To be able to assess and make informed decisions based on the ethical systems and theories, 

whatever the context of caregiving 

4 - To apply the concepts, methods, systems and ethical theories to fully and satisfactorily answer to the 

ethical challenges faced in nursing practice.      
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

A - Humanização Hospitalar: Humanização do Sistema Nacional de Saúde; as exigências do cuidado humanizado e 

fundamentos éticos.  

B - A ética e os custos de saúde: princípios e valores; tomada de decisão face a situações concretas 

C - A ética e as novas tecnologias - princípios éticos face aos avanços tecnológicos e científicos. 

D - Código Deontológico dos Enfermeiros: importância, valor, significado crítico dos códigos; fundamentação ética e 

seus limites. 

E - Ética na relação com a pessoa doente: direitos e deveres de um enfermeiro como profissional de saúde; 

relacionamento humano e qualidade de vida na profissão. Comunicação da notícia (da verdade; da morte e de más 

noticias). 

F - Princípios éticos na investigação em enfermagem 

G- As comissões de ética      

 

Syllabus (1000 caracteres) 
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A - Hospital Humanization: Humanization of the National Health System; the requirements of humanized 

care and ethical foundations. 

B - The ethics and health care costs: principles and values; decision making when facing concrete 

situations 

C - Ethics and new technologies - ethical principles in the face of technological and scientific advances. 

D - Code of Ethics for Nurses: importance, value, critical meaning of the codes; ethical foundation and its 

limits. 

E - Ethics in the relationship with the sick person: rights and duties of a nurse as a health professional; 

human relationships and quality of life in the profession. News Communication (of the truth, of death and 

bad news). 

F - ethical principles in nursing research 

G - The ethics committees 
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