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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2019-2020 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Ética em Saúde 
 

Curricular Unit: 

 

Ethics in Health 
 

 

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

 

1- Demonstrar conhecimentos teóricos, baseados na compreensão da dimensão ética relacionada com o início e fim 

de vida; 

2- Identificar noções fundamentais dos temas determinantes da Ética Hospitalar; 

3- Identificar problemas éticos decorrentes da prestação de cuidados de saúde. 

Tendo em conta o conteúdo programático e os objetivos delineados e as metodologias de ensino utilizadas 

(expositiva, demostrativa e Problem-Based Learning), o estudante passa a ser um participativo ativo com a 

possibilidade de adquirir e desenvolver conhecimentos e aptidões para o desempenho de competências no domínio 

da Responsabilidade profissional, ética e legal (Domínio Competências da OE) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15, 

16. 
 

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

 

1- Demonstrate theoretical knowledge, based on the understanding of the ethical dimension related to the 

beginning and end of life; 

3- Identify fundamental notions of topics determinants of Hospital Ethics; 

2- Identify ethical problems arising from the provision of Health Care. 

Having regard to the program content and the objectives set and the teaching methods used (expository 

and Problem-Based Learning), the student becomes an active participatory with the opportunity to learn 

and develop knowledge and skills to perform skills in professional, ethical and legal responsibility (Domain 

Skills of OE) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15, 16. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

ÉTICA NO INÍCIO DE VIDA 

Reprodução humana:  

Embrião e o seu estatuto; 

Procriação assistida; 

Aborto: fundamentação ética e debate jurídico; 

Dilemas éticos na genética; 

A criança e a ética. 

ÉTICA NO FIM DE VIDA 
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Questões éticas relacionadas com o fim de vida. Respeito pela vulnerabilidade do outro e preservação da dignidade.  

direitos e deveres do doente terminal. Comunicação de más notícias. 

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

Ética em Cuidados intensivos: Eutanásia, distanásia e tratamento de risco: Aspetos jurídicos nacionais e 

internacionais; Problemas éticos que suportam a decisão de ressuscitar ou não ressuscitar; 

Testamento Vital; 

Morte: aspetos éticos relativamente à morte; 

Critérios de morte cerebral; 

Transplantes de órgãos: Aspetos jurídicos e éticos; 

Registo Nacional de Não Dadores (RENDA).  

- Código Deontológico do Enfermeiro.  

Conteúdos da modalidade Teórico-práticas: 

Análise e discussão de casos páticos. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

ETHICS AT THE BEGINNING OF LIFE 

Human Reproduction: 

Embryo and their status; 

Assisted reproduction; 

Abortion: ethical and legal debate; 

Ethical dilemmas in genetics; 

The child and ethics. 

ETHICS AT THE END OF LIFE 

Ethical issues related to the end of life. Respect for the other's vulnerability and preservation of dignity.  

Rights and duties of the terminally ill. Communication of bad news. 

Ethics of intergenerational solidarity in costs associated with end of life; 

Ethics in Intensive Care: Euthanasia, and treatment of risk: Legal aspects of national and international 

ethical problems that support the decision to resuscitate or not resuscitate; 

Living Will; 

Death: ethical issues in relation to death; 

Criteria of brain death; 

Transplanted bodies: Legal aspects and ethical; 

National Registers of Non-donors (RENT). 

Code of Ethics of Nurse.  

Contents theoretical and practical: 

Analysis and discussion of practical cases. 
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