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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  CTeSP EM SECRETARIADO CLÍNICO 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Ética Profissional  
 

Curricular Unit: 

 

 Professional Ethics 
 

 

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

 

Refletir sobre os principais fundamentos teóricos: Ética, Moral e Deontologia e Legislação em Saúde;  

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

2-Ajuizar e tomar decisões fundamentadas no âmbito da humanização e atendimento nas unidades de saúde; 

 Promover o pensamento reflexivo sobre os princípios e normas que orientam a prática profissional;  

3-Dar a conhecer a necessidade ética, legal e deontológica no sector da saúde e da sua aplicação prática 

quotidiana;  

4-Dar resposta às solicitações dos utentes e dos profissionais de saúde, resolvendo de forma autónoma as dúvidas 

dos utentes, em particular em relação aos seus direitos e deveres; 

5-Demonstrar capacidade de refletir sobre a ação numa lógica de desenvolvimento pessoal e profissional; 

6-Analisar e interpretar documentação relacionada com aspetos técnicos, legais e éticos associados aos direitos da 

pessoa com alguma condição de saúde. 

 
 

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

 

 

Reflect on the main theoretical foundations: Ethics, Moral and Deontology and Health Legislation;  

1- Promote critical reflection on values, personal, professional and society in general; 

2-To judge and make informed decisions in the field of humanization and care in health units; 

 Promote reflective thinking on the principles and norms that guide professional practice;  

3- To make known the ethical, legal and deontological need in the health sector and its daily practical 

application;  

4-To respond to the requests of users and health professionals, resolving autonomously the doubts of 

users, particularly in relation to their rights and duties; 

5-Demonstrate ability to reflect on the action in a logic of personal and professional development; 

6-Analyze and interpret documentation related to technical, legal and ethical aspects associated with the 

rights of the person with any health condition. 
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Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

A- CONCEITOS: Ética, Moral, Bioética e Deontologia. 

B- DIREITOS DA PESSOA: - A Pessoa Humana como fundamento ético; Dignidade humana; Direitos do Homem e da 

Biomedicina; Carta dos Direitos e Deveres dos utentes do Serviço Nacional de Saúde; Carta dos Direitos do doente 

Internado e Carta dos Direitos do doente Terminal; -Direito à saúde;-Direito à privacidade de dados pessoais.  

C- BIOÉTICA: - Princípios da bioética: princípio da autonomia, da beneficência da justiça e da vulnerabilidade; O 

Consentimento Informado livre e esclarecido; -As novas tecnologias da prática de cuidados de saúde: informática - 

questões éticas (proteção de dados clínicos);-Papel das comissões éticas; -Pareceres éticos do Conselho Nacional 

de Ética para as Ciências da Vida (CNECV).  

D- DEONTOLOGIA: - dos princípios fundamentais às regras: no atendimento, no acolhimento e na reclamação; -Os 

C.D. enquanto instrumento de regulação profissional e responsabilidade social; - O Código Deontológico da 

secretária(o). 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

A- CONCEPTS: Ethics, Moral, Bioethics and Deontology. PERSON'S RIGHTS: - The Human Person as an 

Ethical Foundation; Human Dignity; Human Rights and Biomedicine; Bill of Rights and obligations of users 

of the National Health Service, Charter of Rights of the Inpatient and Charter of Rights of the Terminal; 

Patient; -Right to health -Right to privacy of personal data.  

B- BIOETHICS: -BIOETHICS 

Principles of bioethics: the principle of autonomy, the beneficence of justice and vulnerability; Informed 

Consent free and enlightened; -The new technologies of health care practice: information technology - 

ethical issues (protection of clinical data); -The role of ethical committees; -Ethical opinions of the 

National Council of Ethics for Life Sciences (CNECV).  

D- DEONTOLOGY: - from fundamental principles to rules: in service, reception and complaint -The C.D. as 

an instrument of professional regulation and social responsibility - The Secretary's Code of Ethics. 

 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 
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Azevedo, José Correia de (2000) - Segredo Profissional e Direitos Sociais: Haverá Conflito? Lisboa: UCP. 

Borges, Maria João (2015) – Secretariado: Uma Visão Prática.  (3ª edição) edição: ETEP - Edições Técnicas e 

Profissionais.  
 

 


