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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Bioética 
 

Curricular Unit: 

 

Bioethics 
 

 

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

 

- Compreender os conceitos fundamentais dos temas determinantes da Bioética; 

- Conhecer os problemas éticos, que surgem na prestação de Cuidados de Saúde determinantes da Ética; 

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

Tendo em conta o conteúdo programático e os objectivos 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, 6, 8, 9,10,11,12,13,14,15, 16 
 

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

 

- Understand the basic concepts of determining issues of bioethics; 

- know Aware of the ethical problems that arise in the provision of Health Care Ethics determinants;  

- Promote critical reflection on values, whether personal, professional and society in general. 

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

demonstrative and Problem-Based Learning), the student becomes an active participatory with the ability 

to acquire and develop knowledge and skills to perform skills in the area of professional responsibility, 

ethics and legal (Skills mastery of OE) 1, 2, 3, 6, 8, 9,10,11,12,13,14,15, 16 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

1 - A Pessoa e o Corpo Humano 

- Dimensão relacional da Pessoa 

- Singularidade da Pessoa e a Dignidade Humana 

2 - Fundamentos da Ética 

- Ética e Deontologia 

- Princípios e Virtudes 

3 - História da Bioética 

- Bioética como ciência transdisciplinar 

- Princípios da Bioética: Princípio da autonomia, da beneficência; da justiça e da vulnerabilidade 

- O Consentimento Informado livre e esclarecido 
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4 - A Dimensão Ética dos Cuidados de Saúde 

- Dimensão Relacional nos Cuidados de Saúde 

- Responsabilidades Éticas na relação dos cuidados 

- Dimensão ética dos cuidados de saúde à Pessoa/família em Situação Crítica ou falência orgânica. 

 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

1 - The Person and the Human Body 

-Person relational Dimension; 

- Uniqueness of the person and human dignity; 

2- Fundamentals of Ethics; 

- Ethics and Deontology; 

- Principles and Virtues; 

3 - Bioethic story; 

-  Concepts and Values: 

- Bioethic as a transdisciplinary science; 

- Principles of Bioethics: The principle of autonomy, beneficence; justice and vulnerability 

- Informed Consent free and clarify; 

- The Ethical Dimension of Health Care: Relational Dimension in Health Care; 

- Ethical Responsibilities in respect of care; 

- Ethical dimension of health care to the person/family in critical situation or organ failure. 
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