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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500642 - Direito Aplicado à Enfermagem 

Ano 4 Semestre 1 Área CNAEF: 380 ECTS: 1,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Marlene Mendes 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

42       18                         4       20 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

Apreenda e compreenda o Direito Aplicável à Enfermagem e das suas especificidades de regime numa perspectiva 
pluridisciplinar e seu reflexo no dia-a-dia dos profissionais de enfermagem com especial reflexo no Estatuto Jurídico e 
Deontológico da Enfermagem. 

Adquira capacidade de interpretação e aplicação de textos jurídicos em contexto, nomeadamente no âmbito da análise e 
integração de situações concretas.  

Adquira capacidade de reflexão e resolução de problemas jurídico-reais com os quais seja confrontado no seu dia a dia 
profissional. 

Adquira capacidade de pesquisa de informações jurídicas através das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação 
que lhe permita uma actualização e acesso às fontes constantes. 

Conheça os aspectos nucleares da complexidade do direito da Saúde e do Direito Aplicado à Enfermagem, nas relações que 
estes profissionais de saúde estabelecem entre si, com o doente, com o empregador e com outros profissionais de saúde.      

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

• O Direito – conceito de Direito; 

• As fontes do Direito; 

• O ordenamento jurídico; 

• O Direito da Saúde e suas fontes; 

• O conteúdo e autonomia do Direito da Saúde; 

• O Direito Aplicado à Enfermagem, especificidades de regime; 

• A relação enfermeiro – doente: 

- Os Direitos dos Doentes; 

- O Consentimento informado: 

o direito ao consentimento informado no ordenamento jurídico português; 

o conteúdo do dever de informação; 
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o direito à autodeterminação e os limites ao dever de informar (nomeadamente, o direito a não saber). 

- Os Deveres dos Doentes. 

• O acto de enfermagem: 

• - A Responsabilidade do enfermeiro 

 o acto do enfermeiro como gerador de responsabilidade 

 as modalidades de responsabilidade: disciplinar, civil e penal 

• A relação enfermeiro – empregador: 

- do contrato de trabalho – algumas especificidades (breves noções); 

• O Estatuto Jurídico e Deontológico do Enfermeiro.      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos prosseguem os objectivos previstos  para a UC na medida em que apresentam um âmbito de 
abrangência que começa por fornecer os conceitos base de funcionamento do Direito, como ciência social, bases que 
permitirão a constante atualização e entendimento no presente e no futuro permitindo pensar no Direito e ter capacidade de se 
atualizar sempre que desejável.  Os conteúdos identificados, nomeadamente, do ponto 6 até ao final são especificados para o 
profissional de saúde em causa, exemplificados com atos praticados pelo enfermeiro conduzindo a uma reflexão que dote de 
consciência o profissional de saúde sobre a sua responsabilidade enquanto profissional de saúde integrado numa organização 
e no âmbito de um trabalho desenvolvido em equipa/integrado, daí a importância do posicionamento jurídico de cada 
profissional e o conhecimento das competências  de cada um na relação que estabelecem entre si, para com o empregador e 
para com o paciente.      

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A metodologia de ensino tem por base aulas teórico-práticas nas quais os conteúdos são expostos e objecto de reflexão 
conjunta com recurso às experiências que os estudantes já trazem da prática (e que adquiriram durante o seu período de 
estágio); à jurisprudência e a vídeos onde se relatam situações reais; à discussão de pareceres emitidos pela Ordem dos 
Enfermeiros.      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias de ensino privilegiando por um lado a vertente teórico/prática e por outro lado recorrendo à exemplificação 
através de casos reais, situações reais, questões e preocupações reais – nomeadamente de outros colegas e que já tinham 
sido, inclusive, objecto de parecer por parte da Ordem dos Enfermeiros – permitem ter consciência da pertinência das questões 
discutidas deixando cada um dos alunos num estado de “alerta” para situações futuras e dotando-os dos conhecimento de 
como agir perante essas situações futuras. De como agir no âmbito do Direito, permitindo a cada um exercer a sua atividade 
conscientemente e com respeito por todos os outros com que se cruza, ciente dos seus direitos, deveres e responsabilidades. 
Ciente das suas competências e respectivos limites. Ciente das competências e responsabilidades dos restantes profissionais 
de saúde. Ciente dos direitos e dos deveres dos doentes, nomeadamente no âmbito da prática de um ato de 
enfermagem.      

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação consiste na realização de teste escrito. Os elementos de avaliação são de caráter teórico - prático e com o objetivo de 
testar quer a apreensão dos conceitos base quer a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos a situações do dia-a-dia. Assim, 
os elementos de avaliação serão questões para reflexão (questões de desenvolvimento), questões que permitam aferir a 
compreensão dos conteúdos lecionados (questões curtas e/ou de resposta múltipla) e exercícios práticos onde o aluno deve 
aplicar os seus conhecimentos à situação que lhe é apresentada, com a obtenção de uma solução de acordo com a legislação 
em vigor. No que se refere aos exercícios práticos, estes têm subjacente um raciocínio em que é necessário explicitar e incorporar 
os conceitos teóricos, também eles essenciais para a compreensão, interpretação e solução dos exercícios práticos.  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

- CEJ – Centro de Estudos Judiciários. (2013). Curso Complementar de Direito da Saúde: responsabilidade civil, penal e 
profissional, Coleção Ações de Formação, Lisboa: CEJ, disponível em 
http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/DireitoSaude/Curso_Complementar_Direito_Saude.pdf; 

- Gonçalves, C. (2008). A Responsabilidade Civil Médica: Um Problema para além da Culpa, Coimbra: Coimbra Editora; 

- Justo, A. S. (2011). Introdução ao Estudo do Direito, 5ª edição, Coimbra: Coimbra Editora; 

- Melo, M. S. L. R. (2003). “A Importância do Consentimento: independência médica vs autodeterminação do doente”, in Maia 
Jurídica, Maia, Associação Jurídica da Maia; 

- Nunes, R. (2009). Regulação da Saúde, 2ª edição, Porto: Vida Económica; 

- Rede Europeia de Cooperação Científica “Medicina e Direitos do Homem” da Federação Europeia das Redes Científicas. (2001). 
A Saúde face aos Direitos do Homem, à Ética e às Morais, Lisboa: Instituto Piaget.      
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