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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  PLE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

     

Unidade curricular:  

 

Bioética 
 

Curricular Unit: 

 

Bioethics 
 

 

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

 

1 - Adquirir conhecimentos sobre os princípios éticos, morais, legais e deontológicos que contribuam para a tomada 

de decisão e gestão dos cuidados de saúde; 

2 - Reconhecer a importância de saber identificar e respeitar as crenças e os valores pessoais dos utentes e suas 

famílias, dos profissionais e da comunidade em geral, abstendo-se de juízos de valor; 

3 - Adquirir conhecimentos que permitam desenvolver e aplicar estratégias ético legais de proteção à 

pessoa/utente dos serviços de saúde, nos diversos contextos da enfermagem especializada; 

4 - Reconhecer a importância de se refletir e discutir dilemas que se colocam no âmbito do exercício de 

Enfermagem, contribuindo para uma prática segura e argumentação ética. 
 

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

 

1- Acquire knowledge about the ethical, moral, legal and deontological principles that contribute to the 

decision making and management of health care; 

2- Recognize the importance of knowing how to identify and respect the beliefs and personal values of 

users and their families, professionals and the community in general, refraining from value judgments; 

3- Acquire knowledge to develop and apply legal ethical strategies to protect the person/user of health 

services, in the various contexts of specialized nursing; 

4- Recognize the importance of reflection and discussion of the dilemmas that arise in nursing practice, in 

order to contribute to a safe practice and ethical argumentation. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Revisão dos conceitos elementares para a compreensão de uma ética de enfermagem: ética, moral, deontologia, 

bioética, biodireito; 

Pessoa e dignidade humana e a humanização dos cuidados; 

Da Ética à Bioética global; 

Ética na relação com os clientes. O consentimento Informado e o sigilo profissional; 

Declaração universal sobre bioética e direitos humanos da UNESCO; 

Ética e a investigação, a integridade científica; 

As questões bioéticas da atualidade e as suas implicações para a prática da enfermagem especializada; 

Ética no fim de vida: Dilemas éticos; Morte Assistida; a eutanásia, distanásia, suicídio assistido, declarações 

antecipadas de vontade; 
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Dilemas éticos nos cuidados Intensivos; 

Custos dos Cuidados de saúde e o acesso aos cuidados. Reflexão ética sobre a distribuição de recursos em saúde e 

a responsabilidade social do enfermeiro;  

Deontologia em Enfermagem: A importância do código Deontológico no quotiano do profissional; 

Gestor de cuidados e tomada de decisão. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Review of the elementary concepts for the understanding of a nursing ethics: ethics, morals, deontology, 

bioethics, bio-rights; 

Person and human dignity and the humanization of care; 

From Ethics to Global Bioethics; 

Ethics in the relationship with customers. Informed consent and professional secrecy; 

UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights; 

Ethics and research, scientific integrity; Research and ethical principles; 

The current bioethical issues and their implications for the practice of specialized nursing; 

End-of-Life Ethics: Ethical dilemmas; Assisted death; euthanasia, dysthanasia, assisted suicide, advance 

declarations of will; 

Ethical Dilemmas in Intensive Care; 

Health Care Costs and Access to Care. Ethical reflection on the distribution of health resources and social 

responsibility of nurses; 

Deontology in Nursing: The importance of the code of ethics in the professional's daily life; 

Care Manager: Decision Making. 
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