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RESUMO 

 

 

O objectivo final desta dissertação corresponde à construção e aplicação de um 

instrumento de avaliação – um questionário – que permita determinar o grau de 

concordância de determinada população – Terapeutas da Fala em exercício profissional 

– perante o seu Código Deontológico e o grau de importância que essa mesma 

população confere aos princípios major da bioética. À posteriori pretende-se conhecer a 

relação que estas variáveis estabelecem com: “escalão etário; experiência profissional e 

grau académico”. Para tal, recorreu-se a um estudo transversal efectuado em 246 

Terapeutas da Fala portugueses utilizando-se como medidas os testes de Wilcox, 

Kruskal-Wallis e os Alphas de Cronbach. 

 

Os resultados e conclusões finais revelaram que nos encontramos perante uma 

população que revela conhecimento/envolvimento e identificação para com o seu 

Código Deontológico e que as variações demonstram-se apenas para as variáveis 

“experiência profissional” e “escalão etário”. Para além destes factores, estes 

profissionais são ainda capazes de hierarquizar os princípios major da bioética segundo 

grau de importância, revelando grande afinidade perante o princípio da “beneficência”. 

As respostas apresentaram ainda diferenças significativas para a “vulnerabilidade”; de 

acordo com as variáveis “grau académico” e a “experiência profissional” e para a “não-   

-maleficência”; de acordo com “escalão etário” e o “experiência profissional”. 
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SUMMARY 

 

 

The final aim of this study is to build and apply an instrument of assessment, i.e. 

a questionnaire, which allows determining the degree of concordance of a specific 

population – Speech Language Therapists in practice – towards their Code of Ethics and 

evaluating their behaviour concerning the major bioethical principles. Later on, one 

intends to establish a relationship between these variables and “age”, “professional 

experience” and “academic degree”. In order to achieve this, it was done a transversal 

study directed at 246 Portuguese Speech Language Therapists using as standard 

measures the Wilcox Test, the Kruskal-Wallis Test and the Alphas of Cronbach. 

 

The results and final conclusions have shown that we are facing a population 

which reveals knowledge/involvement and identification towards their Code of Ethics. 

There are only some fluctuations as far as “professional experience” and “age” are 

concerned. Moreover, these professionals are capable of organizing the major bioethical 

principles according to a degree of importance, showing great affinity towards the 

principle of “beneficence”. The answers revealed also that there are significant 

differences for “vulnerability” depending on “academic degree” and “professional 

experience” and for “nonmaleficence” according to “age” and “professional 

experience”. 
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