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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  PLE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Direito em Saúde 
 

Curricular Unit: 

 

Health Law 
 

 

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

 

Identificar os diplomas legais que regulamentam o sistema de saúde e prestação de cuidados de saúde. 

Identificar direitos e deveres dos pacientes; compreender o instituto da responsabilidade civil e profissional. 

Conhecer os deveres deontológicos, assim como os relativos à proteção de confidencialidade da informação relativa 

ao paciente. 

Compreender a importância da preservação de vestígios ou elementos de prova em vítimas de crime. 

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

saúde; do exercício profissional da enfermagem e da qualidade do sistema de saúde. 
 

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

 

Identify the legislation that regulates the health system and the provision of health care. 

Identify patients rights and duties; understand the civil and professional liability institute; to know the 

deontological duties, as well as those related to the protection of confidentiality of patient information. 

Understand the importance of preserving traces or evidence in crime victims. 

Understand legal principles as instruments for improving quality in the provision of health care; 

professional nursing practice and the quality of the health system. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Noções gerais de Direito. 

Direito da Saúde em Portugal - regulamentação legal. 

Direitos e Deveres do Utente nos Serviços de Saúde. 

Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE). 

Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista e Regulamentos das Competências Específicas 

das Especialidades em Enfermagem. 

Deontologia Profissional dos Enfermeiros. 

A responsabilidade civil, a prática de enfermagem e a obrigação de seguro. 

Acesso e utilização de registos clínicos. 

Direitos de personalidade e colheitas de amostras biológicas. 
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O consentimento informado, liberdade de escolha e autodeterminação no âmbito dos cuidados especializados e de 

saúde. 

Crimes públicos, semipúblicos e de acusação particular – o dever de participar vs. sigilo profissional. 

A enfermagem forense e a preservação de elementos vestigiais e/ou de prova. 

Segurança e gestão de risco no exercício da profissão (identificação de armas ocultas). 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

General notions of Law. 

Health Law in Portugal - legal regulation. 

Patients Rights and Duties in Health Services. 

Regulation of Professional Practice of Nurses (REPE). 

Regulation of the Common Skills of the Specialist Nurse and Regulations of the Specific Skills of the 

Nursing Specialties. 

Professional Ethics of Nurses. 

Civil liability, nursing practice, and insurance obligation. 

Access and use of clinical records. 

Personality rights and collection of biological samples. 

Informed consent, freedom of choice and self-determination in the field of specialized and health care. 

Public, semi-public and privately charged crimes - the duty to participate vs. professional secrecy. 

Forensic nursing and the preservation of trace elements and /or evidence. 

Security and risk management in the exercise of the profession (identification of hidden weapons).  

 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

Dias Pereira, A.G.(2015). Direitos dos Pacientes e Responsabilidade Médica. Coimbra Editora 

Estorninho, M.J., & Macieirinha, T.(2015). Direito da Saúde. (Rep. Ed.). Universidade Católica Editora 

Rocha, L.N.(2019). O Regime de Obtenção de Provas através da Intervenção Corporal Não Consentida. Nova Causa - 

Edições Jurídicas. 
 

 


