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Horas de Trabalho do Estudante 

Horas Totais: 

Contacto:  

Teórico 
Teórico/
Prática 

Pratica 
Laboratorial 

Trabalho de 
Campo 

Seminário 
EC/ 

Estágio 
Orientação 

Tutorial 
Outras 

70 16 8       

 
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver: 

 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed: 

 
Conteúdo programático descritivo: 

 
1. Fundamentos da Ética:  
       Definição de conceitos: ética, moral e deontologia 
       Teorias éticas 

Ciclo de 
Formação: 

1º 

Ano: 
1º 

Semestre: 
2 º 

Área (CNAEF): 
226 

ECTS: 
2.5 

 

 Conhecer os fundamentos da ética e discutir seus principais conceitos; 

 Conhecer as distinções entre ética, moral, bioética e deontologia; 

 Compreender e utilizar o código de ética dos profissionais de enfermagem; 

 Reconhecer dilemas éticos e legais no exercício da Enfermagem; 

 Conhecer as responsabilidades éticas e legais do profissional de enfermagem; 

 Construir o saber em enfermagem relacionando a necessidade do conhecimento para a atuação 
responsável do Enfermeiro, respeitando-se os princípios de Ética e Bioética; 

 Conhecer os aspetos éticos e legais na pesquisa de Enfermagem; 

 Discutir os significados de autonomia, privacidade e confidencialidade e as inter-relações 
voltadas à realidade das ações assistenciais desenvolvidas nas instituições de saúde 
 

As competências definidas pela Ordem dos Enfermeiros (OE) são adquiridas ao longo do curso de 
licenciatura em enfermagem, sendo a sua plenitude alcançada com o estágio profissionalizante. 
As competências devem ser desenvolvidas de acordo com a capacidade, potencialidade e 
desenvolvimento esperado do estudante e tendo por base os objetivos da unidade curricular. 

 

 Know the fundamentals of ethics and discuss its main concepts; 

 Know the distinctions between ethics, morals, bioethics and deontology; 

 Understand and use the code of ethics of nursing professionals; 

 Recognize ethical and legal dilemmas in nursing practice; 

 Know the ethical and legal responsibilities of the nursing professional; 

 Construct the knowledge in nursing, relating the need of knowledge to the responsible performance 
of the Nurse, respecting the principles of Ethics and Bioethics; 

 Know the ethical and legal aspects of nursing research; 

 Discuss the meanings of autonomy, privacy and confidentiality, and the interrelationships related 
to the reality of health care actions carried out in health institutions. 

 
The competencies defined by the Ordem dos Enfermeiros (OE) are acquired throughout the nursing 
graduation, and reached its fullness with the last clinical practice (estágio profissionalizante). 
The competencies must be developed according to the capacity, capability and expected development of 
the student and based on the objectives of the graduation. 
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       Pessoa e dignidade humana 
       Valores Humanos 
 
2. Ética do cuidar em Enfermagem 
       Código deontológico dos enfermeiros 
       Tomada de decisão em enfermagem 
       Consentimento Informado 
       Sigilo Profissional 
       Objeção de consciência 
       Responsabilidade profissional 
       Direitos e Deveres do utente dos serviços de saúde 
 
3. Fundamentos da Bioética 
       História da bioética 
       Modelos de pensamento em bioética 
 
4. Questões bioéticas da atualidade: 
      Relacionadas com o “Início da Vida”: aborto, diagnóstico pré-natal, procriação medicamente assistida. 
      Relacionadas com o “Fim de Vida”: eutanásia; testamento vital; cuidados em fim de vida. 
      Relacionadas com intervenções terapêuticas: transplantes e doação de órgãos e tecidos. 
      Comissões de ética: investigação clinica e experimentação humana. 

 
Descriptive syllabus: 

 
1. Fundamentals of Ethics: 
     Definition of concepts: ethics, morals and deontology 
    Ethical theories 
    Person and human dignity 
    Humans values 
 
2. Ethics of nursing care 
    Nurses Code of Ethics 
    Nursing decision making 
    Informed consent 
    Professional Secrecy 
    Conscientious objection 
    Professional Responsibility 
    Rights and Duties of the Healthcare User 
 
3. Fundamentals of Bioethics 
    Bioethics History 
    Bioethics thinking models 
 
4. Current bioethical issues: 
    Related to “Early Life”: abortion, prenatal diagnosis, medically assisted procreation. 
    Related to “End of Life”: euthanasia; living will; end-of-life care. 
    Related to therapeutic interventions: transplants and organ and tissue donation. 
    Ethics committees: clinical research and human experimentation. 
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