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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2021-2022 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM IMAGEM MÉDICA E RADIOTERAPIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Introdução à Profissão e Ética 
 

Curricular Unit: 

 

Introduction to Profession and Ethics 
 

 

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

 

1 - Aprofundar conhecimentos sobre a origem da Radiologia, MN e RT; enquadramento profissional, os seus direitos 

e deveres, áreas de intervenção do Técnico e qual o seu perfil; o trabalho em equipa e qual o seu papel na 

educação para a Saúde; proteção dos utentes e profissionais em relação às radiações ionizantes. 

2 - Desenvolver as aptidões para se tornarem profissionais eticamente competentes para o melhor exercício da 

ciência e arte de Medicina, e reconhecer e fomentar valores na consciência do Profissional de Saúde.  

3 - Oferecer ao Profissional de Saúde a postura ética aprendida e estimulada, identificando os aspetos práticos e 

legais dos códigos deontológicos, a bem do doente e dos direitos e deveres dos Profissionais de Saúde.  

4 - Promover competências para preparar o aluno para o desempenho profissional. 
 

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

 

1 - Deepen knowledge of the origin of Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy. Professional 

framing, the rights and duties of the Thechnologist, areas of intervention, and professional profile. Team 

work and what is the role of the Thechnologist in health education. The protection of the patients 

regarding ionizing radiation.  

2 - Develop skills to form ethically competent professionals for the best exercise science and art of 

medicine, and recognize and foster of values in the consciousness of the Healthcare Professional. 

3 - Offer the Healthcare Professional ethics and other professional posture learned stimulated, identifying 

practical and legal aspects of ethical codes, the benefit of the sick and the rights and duties of Health 

Professionals.  

4 - Promote competencies to prepare the students for professional performance.  
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

1 - História e desenvolvimento da Radiologia, RT e MN. 

2 - Organização Profissional: Enquadramento Legal do Profissional Técnico De Imagem Médica e Radioterapial na 

realidade atual; O perfil do Técnico de Radiologia, MN e RT. O Profissional em IMR na realidade atual - áreas de 

Intervenção.  

3 - Trabalho em equipa Médica e de Enfermagem multidisciplinar.  
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4 - Moral e Ética: Educação para a Saúde;  Bioética, Ética Profissional e Deontologia; Ética na relação com os 

doentes e com os outros profissionais. 

5 - Conflito de interesses no exercicio profissional. Responsabilidade civil e criminal do profissional de saúde: Culpa, 

Negligência, Imprudência, Impericia e Dano; Responsabilidade contratual e extracontratual; obrigação de meio  e 

obrigação de resultado.  
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

1 - History and development of Radiology, RT and NM. 

2 - Professional Organization: The legal framework of the Medical Imaging and RT Technician in the 

current reality of healcare practice; The profile of the Radiographer, NM and RT Technician. Areas of 

Intervention.  

3 - Teamwork in multidisciplinary teams with clinicians and Nursing. 

4 - Moral and Ethics: Education for Health; Bioethics; Professional Ethics and Deontology: Ethics in 

relations with patients and other Healthcare Professionals. 

5 - Conflict of interest in professional practice. Civil and criminal liability of health care: definition of fault, 

negligence, recklessness, malpractice and damage, contractual liability and tort; obligation of  results. 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

Beauchamp, T.L., & Childress J.F. (2019). Principals of Biomedical Ethics. 9a ed., Oxford University Press, ISBN: 

9780190640873.  
 

 


