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1.4.1. Horas de contacto com docente

Aulas teóricas (T)

Aulas teórico-práticas (TP)

Aulas práticas laboratoriais (PL)

Trabalho de campo orientado (TC)

Seminários (S)

Estágio (E)

Orientação tutorial (OT)

Outras (O)

Total de horas de contacto

1.4.2. Horas de trabalho autónomo

Projetos e trabalhos

Estudo

Avaliação

Total de horas de trabalho autónomo

1.6. ECTS 

3

1. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

1.1. Designação 

Bioética e Gestão em Saúde

1.1.a Title

Bioethics and Health Management

1.2. Área científica e respetiva sigla

1.2.a Scientific area and acronym

1.3. Duração

Direito da Saúde (DS)

Health Law (HL)

1.4. Horas de contacto e de trabalho autónomo

1.5. Total de horas de trabalho

86

Semestral

Nº de horas

6

12

0

0

4

2

0

22

64

0

0

Nº de horas

22

40

1.7. Observações

1.7.a Observations

ECTS Calculados

3,071428571

1.1.b Sigla

BGS
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2. Docente responsável e respetiva carga letiva

T TP PL TC S E OT O Total

Maria Paula Marçal Grilo Lobato de Faria 2 8 10

0

3. Outros docentes e respetivas cargas letivas

T TP PL TC S E OT O Total

João Miguel Valente Cordeiro 2 4 6

André den Exter 2 2 4

Outros 2 2

0

0

0

4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

4.a Learning outcomes of the curricular unit

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5. Conteúdos programáticos 

5.a Syllabus 

6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular

No final da unidade curricular, os estudantes deverão ser capazes de:

1.Promover a reflexão e debate sobre questões de natureza ética relacionadas com a área da gestão em saúde.

2. Identificar critérios para a formulação de juízos éticos.

3. Compreender o papel integrador e ordenador da dimensão ética na tomada de decisões.

4. Analisar questões éticas próprias à gestão em unidades de saúde (casos práticos com dilemas éticos; códigos de ética dos vários profissionais 

envolvidos).

1.8. Língua de ensino

Nome completo
Horas de contacto

Ethics, Bioethics and Biolaw - basic concepts

Business Ethics - historical overview

Business Ethics - Social Responsibility

Bioethical challenges in healthcare systems

Ethical dilemmas in health care - case studies

Business ethics and professional codes- content and conflicts

Horas de contacto
Nome completo

At the end of the course, students should be able:

1.To promote the reflection and debate on ethical issues in health management. 2. To formulate ethical judgments.

3. To understand the integrative and soothing role of the ethical dimension in decision making.

4. To analyze ethical management issues in the healthcare units (study of practical cases with ethical dilemmas; ethical codes of the various 

professionals involved).

Ética, Bioética e Biodireito – conceitos base

Ética empresarial - visão histórica

Ética empresarial - responsabilidade social

Desafios bioéticos nos sistemas de saúde

Dilemas éticos em cuidados de saúde – análise de casos

Códigos de ética empresarial e profissional – conteúdo e conflitos

Português e inglês
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6.a Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 

7. Metodologias de ensino (avaliação incluída)

7.a Teaching methodologies (including evaluation)

8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

8.a Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

9. Bibliografia principal (5 títulos) 

Os conteúdos sobre Ética, Bioética e Biodireito; Ética empresarial - visão histórica e responsabilidade social servem os objetivos (1)Promover a reflexão 

e debate sobre questões de natureza ética relacionadas com a área da gestão em saúde; (2)Identificar critérios para a formulação de juízos éticos e(3) 

Compreender o papel integrador e ordenador da dimensão ética na tomada de decisões.

Os conteúdos sobre Desafios bioéticos nos sistemas de saúde e Dilemas éticos em cuidados de saúde servem os objetivos (1), (2) e (3) e ainda o objetivo 

(4) Analisar questões éticas próprias à gestão em unidades de saúde (casos práticos com dilemas éticos; códigos de ética dos vários profissionais 

envolvidos).

O conteúdo sobre Códigos de ética empresarial e profissional – conteúdo e conflitos serve o objetivo (4), in fine.

Contents Ethics, Bioethics and Biolaw - basic concepts; Business Ethics - historical overview, and Business Ethics - Social Responsibility serve objectives 

1,2 and 3.                                                                                                                                                                                                                             Contents 

Bioethical challenges in healthcare system; Ethical dilemmas in health care - case studies serve objectives 1,2,3 and also 4, i.e. To analyze ethical 

management issues in the healthcare units (study of practical cases with ethical dilemmas; ethical codes of the various professionals involved).Contents 

on Business ethics and professional codes serve objective 4.

- Theoretical exposure to the basic concepts

- Case studies of ethical dilemmas linked to the reality of health management and health care.                                                                                  

Collaboration in class (20%)- Individual test on the syllabus (80%)

- Aulas teóricas para exposição dos conceitos básicos - (Objetivos 1, 2 e 3) Promover a reflexão e debate sobre questões de natureza ética relacionadas 

com a área da gestão em saúde; Identificar critérios para a formulação de juízos éticos e Compreender o papel integrador e ordenador da dimensão 

ética na tomada de decisões.

- Estudo de casos de dilemas éticos ligados à realidade da gestão em saúde e cuidados de saúde – (Objetivos 1 e 4) Promover a reflexão e debate sobre 

questões de natureza ética relacionadas com a área da gestão em saúde e Analisar questões éticas próprias à gestão em unidades de saúde (casos 

práticos com dilemas éticos; códigos de ética dos vários profissionais envolvidos).

- Theoretical exposure to the basic concepts -(Objectives 1,2 and 3) To promote the reflection and debate on ethical issues related to the area of health 

management; To identify criteria to formulate ethical judgments, and To understand the integrative and soothing role of the ethical dimension in 

decision making.

- Case studies of ethical dilemmas linked to the reality of health management and health care -(Objectives 1 and 4) To promote the reflection and 

debate on ethical issues related to the area of health management, and To analyze ethical management issues in the healthcare units (study of practical 

cases with ethical dilemmas; ethical codes of the various professionals involved).

- Aulas teóricas para exposição dos conceitos básicos

- Estudo de casos de dilemas éticos ligados à realidade da gestão em saúde e cuidados de Saúde.                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                          

- Colaboração nas aulas (20%) - Teste individual sobre a matéria das aulas (80%)
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10. Requisitos para frequência 

x

Curso de Especialização em Administração Hospitalar

Curso de Especialização em Saúde Pública

Mestrado em Fisioterapia em Condições Músculo-Esqueléticas

Mestrado em Gestão da Investigação Clínica

x

x

x

Conhecimentos médios de Inglês

Programa de Formação Contínua Complementar

Outro curso: (indicar qual)

Programa de Doutoramento em Saúde Pública 

Sandland, R. e Faria, P.L.- Patients’ Duties: The Missing Element in European Healthcare, in European Health Law, Den Exter, A. (Ed.), Maklu Publ., 2017. 

599-619.

x

x

Mestrado em Gestão da Saúde

Mestrado em Promoção da Saúde

Mestrado em Saúde Ocupacional

Mestrado em Saúde Pública

x

Faria, P.L. e Cordeiro, J.V. - Public health: current and emergent legal and ethical issues in a nutshell in Routledge Handbook of Medical Law and Ethics, 

Edition: 1st, Publisher: Routledge, Editors: Yann Joly, Bartha-Maria Knoppers, 2014. 369-389.

Beauchamp, T.L., Childress, J.F. Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, 7th edition, 2013.

Curso de Medicina do Trabalho

Programa de Doutoramento Erasmus Mundus PHOENIX EM JDP Dynamics of Health and Welfare

Faria, P.L. e Lupi, M.J. - A ética, o direito e a governação clínica.In: Campos, L. et al (ed. lit.) - Governação dos hospitais. Lisboa: Casa das Letras : ARSLVT, 

2009. 323-332.

Faria P.L. (Editor) - The Role of Health Law, Bioethics and Human Rights to Promote a Safer and Healthier World, Ed. FLAD e  Escola Nacional de Saúde 

Pública da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, maio 2006. 

Programa de Doutoramento em Saúde Pública Global

Mestrado em Epidemiologia, Bioestatística e Investigação em Saúde

x

11. Curso / Formação Obrigatória Opcional

x

x

x

x
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