Ficha de unidade curricular
6.2.1.1. Unidade curricular:
Regime Jurídico da Profissão/ Legal regime of the Profession
3 ECTS 78
50 (T20; TP25; OT5)
6.2.1.2. Docente responsável e respetivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o
nome completo):
João Eduardo Vaz Resende Rodrigues (João Vaz Rodrigues)

6.2.1.3. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular:

6.2.13. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(1000 caracteres)

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimento, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes)
1. Introdução e hermenêutica jurídica. O Direito da Saúde e o Direito da Medicina.
2. Sistemas de saúde e Sistema Nacional de Saúde: a enfermagem.
3. A relação jurídica entre os profissionais de saúde e o paciente. Direitos e deveres. Estatuto
profissional do enfermeiro e equipa médica. O paciente.
4. O ordenamento jurídico inerente ao exercício profissional de enfermagem: auto-regulação (Portugal
e União Europeia).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
(1000 caracteres)
1. Introduction and legal hermeneutics. Health Law and Medicine Law.
2. Health systems and the National Health System: nursing.
3. The legal relationship between health professionals and the patient: rights and duties. Nursing
professional status.
4. The legal system inherent to the professional practice of nursing (Portugal and the European Union).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O sistema jurídico português e o ordenamento normativo da saúde: - direito da medicina. Direito
Público e Direito Privado
2. A importância da Lei para o exercício profissional da enfermagem: regime jurídico. ‘
3. Os direitos e os deveres do paciente: Direitos de personalidade. Da vida humana pré-natal às
directivas antecipadas da vontade.
4. Deveres e direitos do profissional de saúde de enfermagem: as leges artis; consentimento
esclarecido; deveres de registo (processo clínico); sigilo. Independência profissional; objecções
técnicas e de consciências. Patient safety’ (prevenção, riscos e efeitos adversos)
5. As responsabilidades do enfermeiro.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The Portuguese legal system and the normative order of health: medicine law. Public and Private
Law.
2. The importance of the Law for the nursing practice: standard of care.
3. The rights and duties of the patient: Personality rights. From prenatal human life to the living wills and
care instructions.
4. Duties and rights of the nursing health professional: as leges artis; Informed consent; Registration
duties (medical records); secrecy. Professional independence; Technical objections and consciences.
Patient safety '(prevention, risks and adverse effects)
5. The responsibilities of the nurse.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade
curricular:
Pretende-se fornecer ao estudante de enfermagem o domínio do enquadramento legal e deontológico
fundamental do regime jurídico do(s) sistemas de saúde onde se insere o ordenamento jurídico
português. Focando o que seja necessário ao exercício quotidiano da sua actividade e a capacidade de
interpretação da lei.
Os conteúdos em referência englobam a legislação fundamental e habilitam o enfermeiro enquanto
profissional de saúde a interagir em termos institucionais, integrando uma equipa com os demais
profissionais de saúde e sobretudo na sua relação com o paciente, seja no âmbito do direito público
seja no âmbito do direito privado.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
It is intended to provide the nursing student with the basic legal and deontological framework of the
legal regime of the health system (s) where the Portuguese legal system is inserted. Focusing on what
is necessary to the daily exercise of its activity and the ability to interpret the law. The contents refer to
fundamental legislation and enable the nurse as a health professional to interact in institutional terms,
integrating a team with other health professionals and above all in their relationship with the patient,
whether within the scope of public law or within the scope of Private right
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo-participativo em aulas teóricas.
Resolução de casos em aulas teórico-práticas.
Orientação para o estudo e solução de situações concretas nas aulas de avaliação
Avaliação: i| contínua: ‘papers’, apresentações e/ou prova escrita.
ii| Provas finais: exame oral (júri).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
(1000 caracteres)
Expositive-participatory method in theoretical classes. Case resolution in theoretical-practical classes.
Guidance for the study and solution of concrete situations in the assessment classes Rating: i |
Continuous: papers, presentations and / or written test. Ii | Final tests: oral examination (jury)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de
aprendizagem da unidade curricular.
A exposição teórica articulada com a participação em sala de aula permite a compreensão
do sentido e alcance das normas.
A resolução de casos práticos e a orientação tutorial permitem exercitar e solucionar situações
concretas da prática profissional de enfermagem, tal como uma avaliação. Os exames orais, quando
necessários, permitem certificar individualmente a aquisição e desempenho dos conhecimentos
indispensáveis.
6.2.1.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s
objectives.
(3000 caracteres)
The articulated theoretical exposition with the participation in the classroom allows the understanding
The meaning and scope of the standards. The resolution of practical cases and the tutorial orientation
allow to exercise and to solve concrete situations of the nursing professional practice, such as an
evaluation. The oral examinations, when necessary, allow individually certifying the acquisition and
performance of the indispensable knowledge
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