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Escola Superior de Enfermagem do Porto// 

Ficha de unidade curricular MOD.05.00 

Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária 

Ética de Enfermagem 

2019/2020 

Enfermagem 

Ana Paula dos Santos Jesus Marques França; Professor Coordenador;  Carga Letiva na 
UC: 14 horas 

Teresa Cristina Tato Marinho Tomé Ribeiro Malheiro Sarmento; Professor Adjunto; 
Carga letiva na UC: 5 S; 6 OT 

Objetivos da aprendizagem: 

• Adquirir competências no âmbito do "ser'' e do "saber ser'', que permitam ao aluno
identificar, analisar e procurar soluções criativas e potencializadoras da vida humana, para as
questões da ética e do direito, no âmbito da Enfermagem Especializada;
• Compreender e respeitar os utentes e suas famílias numa perspetiva multicultural,
abstendo-se de juízos de valor;
• 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.
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Sessões Teóricas: 

Revisão, análise e discussão de alguns conceitos fundamentais para a compreensão de uma 
ética de enfermagem: 
ética, moral, deontologia, bicética, biodireito, 
Da Ética à Bicética Global: percursos do pensamento. 
A Declaração Universal sobre Bicética e Direitos Humanos da UNESCO e a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos da ONU. 
Pessoa e dignidade humana; A humanização dos cuidados e as "cartas de humanização" 
Questões éticas na investigação: a integridade científica. 
Análise ética sobre a sexualidade humana ao longo do ciclo vital: as "questões de género". 
Reflexão ética sobre a distribuição de recursos em saúde 
A responsabilidade social e profissional do enfermeiro 

Sessões de Orientação Tutorial e Seminários: 

Serão desenvolvidos temas da ética, bicética e deontologia da enfermagem, relacionados 
com a Enfermagem Comunitária, de acordo com os interesses dos estudantes. 

As aulas teóricas, mais expositivas, destinar-se-ão à abordagem das questões de interesse 
comum a todos os estudantes dos diversos cursos. Sempre que possível serão usados os 
debates e a visualização de filmes como motivadora de análises éticas. 

As aulas de Orientação Tutorial têm como objetivo principal o aprofundamento e a discussão, 
em grupo, de questões éticas da prática profissional relacionados com a enfermagem 
comunitária e a sua interligação com os princípios, éticos e bicéticos, nomeadamente com os 
da Declaração Universal sobre Bicética e Direitos Humanos, da UNESCO e com a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. 
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Por uma enfermagem mais significativa para as pessoas 
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