FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2020-2021
CURSO DE LICENCIATURA EM FISIOLOGIA CLÍNICA

Unidade curricular:
Legislação, Ética e a Profissão
Curricular Unit:
Law, Ethics and the Profession

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
São objetivos da disciplina:
-Conhecer a definição de ética e moral assim como o conceito de valores
-Conhecer as diferentes perspetivas da ética, os problemas éticos e os instrumentos que ajudam ao profissional em
caso de conflito ético
-Conhecer os direitos do paciente e os direitos e obrigações do profissional
-Conhecer os aspetos legislativos de âmbito profissional e legal.
Conhecer a evolução que a Cardiopneumologia e a Neurofisiologia como profissão da área da saúde teve desde a
sua aparição
Conhecer a orgânica da Carreira profissional.
Conhecer o perfil profissional do Cardiopneumologista e Neuroisiologista, reconhecendo quais as áreas de
intervenção bem como, o seu limite de Acão.
Conhecer o modelo organizacional em Instituições de Saúde
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
The aims of the discipline are:
-Know the definition of ethics and morality and the concept of values
-Know the different perspectives of ethics, ethical problems and tools that help the professional in case of
ethical conflict
-Understand the patient's rights and the rights and obligations of the professional
-Know the legal aspects of professional and legal framework.
To Know the evolution of Cardiopulmonary and Neurophysiology Technologist as a profession in the health
field has had since its appearance
To Know the organic Careers.
Meet the professional profile of Cardiopulmonary and Neurophysiology Technologists, recognizing which
areas of intervention as well as its action limits.
To Know the organizational model in Health Institutions

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
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I. Legislação e ètica em Saúde
1. Definição de ética e moral
2. Conceito de valores, formação, aquisição e transmissão.
3. Diferentes perspetivas e tendências da ética.
4. Problemas éticos no exercício da profissão.
5.Instrumentos que ajudam o profissional em caso de conflito ético.
6. Direitos do paciente.
7. Direitos e obrigações do profissional.
8. Aspetos legislativos de âmbito profissional e legal.
9. Intrusismo.
II. Introdução à Profissão
1.História e evolução das Profissões
2. Áreas de intervenção das Profissões
3. Organização da Carreira Profissional dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica.
4. Perfil profissional
5. Importância do profissional na promoção da educação para a saúde
Syllabus (1000 caracteres)
IN - Syllabus:
I. Legislation and Ethics on Health
1. Definition of ethics and moral
2. Concept of values, training, acquisition and transmission.
3. Different perspectives and trends in ethics.
4. Ethical problems in the profession.
5.Instrumentos that help the professional in case of ethical conflict.
6. Patient rights.
7. Rights and obligations of the professional.
8. Legislative aspects of professional and
II.Introduction to the profession
1. History and evolution of Occupations
2.Areas of intervention of Occupations
3. Organization of the Career Technical Diagnostics and Therapeutics.
4. professional Profile
5. Importance of training in promoting health education

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
Leo Pessini; Christian de Paul de Barchifontaine. (2007). Bioética na Ibero-América. Loyola Editora. Brasil.ISBN:
9788515032877
Sanches M. (2004). Bioética - Ciência E Transcendência. Loyola Editora. Brasil.ISBN:8515027917
Serrão D. & Nunes R. (1998). Ética em Cuidados de Saúde, Porto Editora. ISBN: 9789720060334
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