
  

Através da Área do Cidadão, pode verificar se o seu TV está  
correto e ativo e acompanhar todos os acessos que são feitos  

pelos médicos e enfermeiros. 
 

DOCUMENTOS DE CONSULTA: 
Lei 25/2012- registo nacional de testamento vital;  
Portaria n.º 96/2014 de 5 de maio;  
Portaria nº 141/2018 de 18 de maio; 
RENTEV - FAQ’s. 

Hospital São José 

Rua José António Serrano 

1150-199 Lisboa 

Telefone: 21 884 10 00 

https://servicos.min-saude.pt/utente/ 

 

TESTAMENTO VITAL (TV) 

https://bit.ly/36vCUhc 

INFORMAÇÃO PARA UTENTES  

 
 
   Gabinete de Gestão de Programas da Qualidade 

 Janeiro 2022 



 

É um direito que o cidadão residente em Portugal tem à sua  
disposição, desde 2014, e que lhe garante que a sua vontade  
seja respeitada no que concerne aos cuidados de saúde (Lei 
n.º25/2012). 
 

Deve informar sempre a equipa de cuidados da existência de DAV, 
quer esteja ou não registada no Registo Nacional do Testamento 
Vital (RENTEV - Plataforma informática para rececionar, registar, 
organizar e manter atualizada a informação e documentação      
relativas às DAV e à Procuração de Cuidados de Saúde). 
 

Consiste num documento escrito pelo cidadão, que contém a DAV 
a respeito de tratamentos que deseja ou não receber, tendo em 
vista eventuais situações de incapacidade de tomar decisões por si 
próprio e pode ser alterado ou revogado a qualquer momento.  
 

Permite ainda, em alternativa ou cumulativamente, a possibilidade 
do cidadão nomear um Procurador de Cuidados de Saúde (PCS). 

  

  

O QUE É UMA DIRETIVA ANTECIPADA DE VONTADE (DAV) OU  

TESTAMENTO VITAL (TV)? O PCS deve ser uma pessoa de confiança do utente, podendo ser 
um familiar ou outro.  
Não podem ser PCS: 
 Funcionários do RENTEV com intervenção nas DAV; 
 Funcionários do Cartório Notarial com intervenção nas DAV; 
 Proprietários e gestores de unidades que administrem ou        

prestem cuidados de saúde (exceto se forem familiares). 
 
 
 
 
 
 

Em situação de conflito entre as DAV e a vontade do PCS,          
prevalece sempre a vontade do doente expressa na DAV. 

  

  

QUEM PODE SER PCS? 

O QUE FAZER QUANDO O CONTEÚDO DA DAV E AS INDICAÇÕES 
DO PCS SÃO DIVERGENTES? 

http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2014/06/Rentev_form_v0.4.12.pdf 



Nos termos do artigo 12º, n.º1 da Lei n.º 25/2012, a procuração de 
cuidados de saúde “é o documento pelo qual se atribui a uma   
pessoa, voluntariamente e de forma gratuita, poderes                  
representativos em matéria de cuidados de saúde, para que aquele 
os exerça no caso de o outorgante se encontrar incapaz de         
expressar de forma pessoal e autónoma a sua vontade”.  
 

Neste contexto, a procuração de cuidados de saúde constitui um 
meio de resposta à incapacidade limitada aos cuidados de saúde. 

O PCS será a pessoa chamada a decidir, em nome do cidadão,  
sobre os cuidados de saúde a receber, ou não receber, quando  
este se encontre incapaz de expressar a sua vontade pessoal e 
autonomamente. 
 
 
 

  

  

PROCURADOR DE CUIDADOS DE SAÚDE (PCS): 

QUAL O SEU PAPEL? 

Através do acesso ao Registo Eletrónico de Saúde na Área do    
Cidadão ou na ‘app MySNS’, descarregar o formulário com o        
modelo de DAV, preencher e entregar no ACES ou Unidade Local 
de Saúde da sua residência. 

O formulário é composto pela identificação completa do utente, o 
local, a data e hora da sua assinatura; as situações clínicas em que 
as declarações antecipadas de vontade produzem efeito; e as       
opções e instruções relativas a cuidados de saúde que o utente   
deseja ou não receber. 

  

O uso deste formulário não é obrigatório mas é recomendado,  
pois guarda a informação de forma estruturada facilitando              

o processo de criação da DAV por parte do cidadão                  
e o processo de consulta por parte do médico.  

COMO FAZER UMA DAV? 

QUAL A COMPOSIÇÃO DE UMA DAV? 

http://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2014/06/Rentev_form_v0.4.12.pdf 



Não, o cidadão pode ter sempre consigo a DAV em papel,           
reconhecida pelo notário. No entanto, o seu registo garante que o     
médico assistente  tem conhecimento da sua existência e acesso à 
informação nela constante. 

A DAV deverá ser entregue em papel (por correio registado com 
aviso de receção, ou em mão), redigida em português, reconhecida 
pelo notário ou com assinatura presencial junto a um funcionário 
do RENTEV. 
A DAV pode ser efetuada em língua estrangeira e, desde que     
devidamente traduzida oficialmente, será aceite no RENTEV. 

Não, no entanto, é recomendado que antes de elaborar a DAV,  
o cidadão seja devidamente aconselhado do alcance das suas      
decisões. 

  

  

PARA QUE A DAV SEJA VÁLIDA TEM DE ESTAR REGISTADA            

NO RENTEV? 

COMO REGISTAR UMA DAV NO RENTEV? 

É OBRIGATÓRIA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA  

ACONSELHAMENTO NO PREENCHIMENTO DA DAV? 

As DAV são eficazes por um prazo de cinco anos a contar desde a 
sua assinatura. Este prazo é renovado sempre que seja introduzida 
qualquer alteração.  
Sessenta dias (60) antes de o prazo terminar, o  cidadão recebe 
uma notificação (email ou sms) informando da proximidade da data 
de fim.  

Em qualquer momento, deve preencher novo formulário e repetir 
todo o processo. O RENTEV inativa a DAV antiga e cria uma nova 
com os dados atualizados. 

Em qualquer momento, basta uma declaração assinada pelo       
cidadão, devidamente reconhecida, onde declare a anulação da 
DAV . 
 

  

 

QUAL O PRAZO DE EFICÁCIA DA DAV? 

COMO SE ALTERA UMA DAV? 

COMO SE CANCELA UMA DAV? 


