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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Terapia Ocupacional 

 

Unidade Curricular: 400355 - Bioética e Deontologia 

Ano 3 Semestre 1 Área CNAEF: 226 ECTS: 3 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Patricia Alexandra Rodrigues Santos  
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75 25 10 - - - - - - 30 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

A. Conhecer as raízes da ética fundamental que se aplicam à bioética 

B. Compreender as várias correntes fundamentais da ética contemporânea 

C. Aplicar os princípios éticos aos problemas práticos na área da saúde 

D. Conhecer os princípios deontológicos do terapeuta Ocupacional 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 – Introdução à temática: a bioética no quadro da Ética Geral e da Ética Aplicada, a inevitabilidade da ética, ética como 
reflexão sobre a vida, ética pessoal e profissional. 

2 – Ética e Metaética: modelos éticos fundamentais, ética pessoal e ética social, ética e ciências cognitivas, ética e política. 

3 – Bioética: a origem da bioética: os problemas éticos das ciências da vida, os problemas dos desenvolvimentos das ciências 
biológicas e da saúde, bioética aplicada aos principais problemas bioéticos contemporâneos. 

4 – Deontologia: ética das profissões, consciência pessoal e profissional, deontologia nas profissões da área da saúde , os 
códigos deontológicos, o código deontológico do Terapeuta Ocupacional. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Para o 1º objetivo os alunos aprendem como a bioética se insere no quadro de uma ética geral, como o quadro de valores do 

profissional se fundamenta numa ética pessoal. Este objectivo correponde ao 1º capítulo do programa 

O 2º objetivo pretende fazer com que os alunis conheçam os principais modelos e correntes éticas da actualidade, 

reconhecendo as várias orientações morais que daí decorrem e como esse quadro teórico justifica ou deve justificar a tomada 

de posição ética enquanto pessoa e enquanto profissional. 

O 3º objetivo insiste na problemática da bioética, em particular nos temas mais candentes da área. É ao 3º capítulo que se 

dirige, no que este inclui o conjunto de problemas específicos da área da saúde, das ciências da vida e da bioética aplicada. 

O 4º objetivo corresponde ao 4º capítulo, onde se aborda especificamente a deontologia profissional e o código do Terapeuta 
Ocupacional. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 



Página 2 de 2 

- Exposição (com recurso aos mais diversificados meios: oral, escrito e com projecção multimédia). 

- Discussão de temas em sala de aula. 

- Elaboração de documentos escritos reflexivos  

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

Os objetivos da UC apontam para um aprofundamento da consciência pessoal e profissional, em que o contacto com o quadro 

teórico essencial permite uma tomada de posição coerente no que respeita à bioética e à deontologia profissional. Para isso, o 

confronto com as principais correntes éticas vai contribuir para uma aprendizagem reflexiva. Para isso servem as discussões 

em grupo e a elaboração de trabalhos de pesquisa na área. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação Contínua (AC) - 1 prova individual escrita  (introdução à temática, ética e metaética, bioética e deontologia); 1 
trabalho de grupo (apresentação e resolução de um dilema ético relacionado com a abordagem da terapia ocupacional). Em 
cada uma destas avaliaçãoes a nota mínima admissível é de 8 V.. 

Aprovação à UC: nota mínima de 10 V, na média ponderada das provas de avaliação realizadas. Apenas a classificação final da 
UC é obtida por arredondamento. 

Avaliação Final em Época Normal (EN) - Aplica-se aos alunos que não optem pela AC (mesma tipologia dos métodos de 
avaliação; classificação mínima admissível: 10V para cada método de avaliação). Apenas a classificação final da UC é obtida 
por arredondamento. 

 Avaliação Final em Época de Recurso (ER) - Aplica-se aos alunos que não tenham obtido aprovação na AC e Avaliação Final 
em EN (mesma tipologia dos métodos de avaliação; classificação mínima admissível: 10V para cada método de avaliação. As 
melhorias são contempladas em ER.    
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