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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2019-2020 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOMÉDICAS LABORATORIAIS 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Introdução à Profissão  
 

Curricular Unit: 

 

Introduction to  Profession 
 

 

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

 

Descrever as regras de conduta profissional - Analisar criticamente o trajecto evolutivo do Técnico de Análises 

Clínicas e Saúde Pública, particularmente ao nível da formação e seu enquadramento actual no sistema educativo 

nacional e funcionamento do Sistema Nacional de Saúde- Compreender e interpretar a Legislação da Carreira do 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica e outras afins. O aluno deverá ser capaz de :- Detectar e analisar a 

importância da ética no exercício da sua profissão - Conhecer e respeitar os direitos do paciente, assim como as 

obrigações do profissional Pretende-se criar nos alunos a necessidade de aquisição de uma identidade profissional 

e a motivação para que se tornem agentes de desenvolvimento da sua própria profissão 

- Introduzir o aluno na análise e validação das bases ou conceitos éticos e morais. 

- Analisar e validar os problemas éticos no exercício da profissão. 
 

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

 

To describe the rules of professional conduct - Critically analyze the evolutionary path of the Technical 

Analysis of Clinical and Public Health, particularly in training and its current framework in the national 

education system and operation of Health-System Nacinal understand and interpret the Laws of career 

Technical Diagnostics and Therapeutics and the like. The student should be able to: - Detect and analyze 

the importance of ethics in the exercise of their profession - Know and respect the rights of the patient as 

well as professional obligations, is intended to create in students the need to acquire an identity training 

and motivation to become agents of development of their own profession - Introduce the student in the 

analysis and validation of bases or ethical and moral concepts - Analyze and validate the ethical problems 

in the profession. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Análises Clínicas e Saúde Pública - Importância e História. 

- Organização profissional, ideias chave do Plano de estudos do Curso Superior de Análises Clínicas e Saúde Pública 

seu contributo para a produção de uma identidade profissional. 

- Perfil profissional do Técnico de Análises Clínicas e Saúde Pública. 

- Sistema de Saúde Português orgânica e funcionamento. 

- Direitos e Deveres Gerais dos Funcionários Públicos e específicos do Técnico de Análises Clínicas e Saúde Pública. 
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- Responsabilidade disciplinar.Legislação aplicável ao Técnico de Análises Clínicas e Saúde Pública.Laboratório.  

Organograma e métodos Laboratóriais.O  laboratório.  como local de risco- Normas de segurança;Colheitas de 

produtos biológicos - Informação no laboratório;Ética e moral;Bioética e comportamento profissional.Conceito de 

valores, formação,aquisição e transmissão; Problemas éticos no exercício profissão; A responsabilidade penal .A 

responsabilidade civil. 

- Legislação emanada E.R.S.I 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Clinical Analysis and Public Health - History and Importance. 

- Professional organization of the key ideas of Syllabus Course of Clinical Analysis and Public Health 

contribution to the production of a professional identity. 

- Professional Profile of Technical Analysis of Clinical and Public Health. 

- Portuguese Health System organization and operation. - General and specfic rights and duties of staff 

public workers of Analysis Clinical and Public Health. - Responsibility. Applicable legislation to Technical 

Analysis of Clinical and Public Health. Laboratory. Methods. The laboratory and the local risk - Safety 

standards for organic products - Information in the laboratory; ethical and moral behavior profissional. 

Bioethics concept and values, training, acquisition and transmission; ethical problems in the exercise of 

the profession; Criminal and civil responsibility. - Legislation emanating from E.R.S. 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

Legislação da saúde.e Sistema Educativo Nacional.Carreira :Lei320/99 de 11 de Agosto, exercício das profissões de 

TDT e Decº-lei nº564/99 de 21 de Dezembro - Gestão na Saúde. CESPU.AntónioParaíso Pedro Lima António 
 

 


