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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  CTeSP EM APOIO AO CONSULTÓRIO MÉDICO E DENTÁRIO 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Bioética e Direito em Saúde 
 

Curricular Unit: 

 

Bioethics and Health Law 
 

 

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

 

Objetivos:  

Compreender os conceitos de ética, da bioética e as questões legais inerentes à profissão; Refletir sobre dilemas 

morais éticos e legais envolvidos na relação com os utentes, bem como nas responsabilidades inerentes à sua 

função;Identificar a legislação que regula as atividades conexas com a prestação de cuidados de saúde; 

Compreender os princípios jurídicos como instrumentos de melhoria da qualidade na prestação de cuidados de 

saúde e no atendimento administrativo/comercial e na Certificação 

Competências: 

Desenvolver uma prática profissional ética e legal, na sua área de trabalho, agindo de acordo com as normas legais, 

os princípios éticos e a deontologia profissional, demonstrado através de boas práticas. 

Interpretar as normas jurídicas que regulam a prestação de cuidados de saúde. 

Mitigar situações de conflito profissional, deontológico e de proteção de confidencialidade profissional e do utente; 

Melhorar a qualidade do exercício profissional e da prestação de serviços. 
 

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

 

Understand the concepts of ethics, bioethics, and legal issues from the profession. 

Reflect on moral, ethical, and legal dilemmas in the relationship with patients, and the responsibilities of 

the duty. 

Identify the laws that regulates activities related to the provision of health care. 

Understand legal principles as instruments for improving quality in healthcare provision and administrative 

/ commercial assistance and in Certification 

Skills: 

Develop an ethical and legal professional practice in your area of work, acting in accordance with legal 

norms, ethical principles and professional deontology, demonstrated through good practices. 

Interpret the legal norms that regulate the provision of health care. 

Mitigate situations of professional, deontological conflict and protection of professional and user 

confidentiality. 

Improve the quality of professional practice and the provision of services. 
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Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

1. A moral, a ética e bioética: conceitos e fundamentos. Norma ética e outras normas: deontológica, moral, jurídica e 

religiosa. Diferença entre direito e ética. 

2. Declaração Universal sobre direitos humanos e da Bioética. 

3. Dignidade humana. O respeito ético. 

4. As implicações éticas no desempenho das funções do/a Técnico: Acesso à informação e confidencialidade. 

5. Proteção da intimidade e privacidade dos utentes. O segredo profissional. 

6. Princípios e normas de conduta: distinguir atos lícitos e não lícitos no âmbito da atividade profissional. 

7. Noções gerais de Direito; 

8. Princípios de Direito do Trabalho: Tipos de contratos; Direitos e deveres conexos; Regul. Coletiva de Trabalho; 

9. Princípios de Direito do Consumo: Direitos e deveres; Gestão/Resolução de conflitos; 

10. RGPD; 

11. Direito da Saúde em Portugal - legislação; 

12. A responsabilidade civil e a obrigação de seguro 

13. Acesso e utilização dados clínicos; 

14. Sigilo Profissional; 

15. A Certificação de Qualidade; 
 

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

1. Moral, ethics and bioethics: concepts and foundations. The Ethical norm and other norms: deontological, 

moral, legal and religious. Difference between law and ethics. 

2. Universal Declaration on Human Rights and Bioethics. 

3. Human dignity. Ethical respect. 

4. The ethical implications in the performance of the functions of the Technician: Access to information 

and confidentiality. 

5. Protection of users' intimacy and privacy. The professional secret. 

6. Principles and standards of conduct: distinguish between lawful and non-lawful acts within the scope of 

professional activity. 

7. General notions of law; 

8. Principles of Labor Law: Types of contracts; Related rights and duties; Regul. Work Collective; 

9. Principles of Consumer Law: Rights and duties; Conflict Management / Resolution; 

10. GDPR; 

11. Health Law in Portugal - legislation; 

12. Civil liability and insurance obligation 

13. Access and use of clinical data; 

14. Professional secrecy; 

15. The Quality Certification; 
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