O que pode constar na DAV:
Não ser submetido a tratamento de suporte artificial
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das funções vitais;
Não ser submetido a tratamento, inútil ou desproporcionado no seu quadro clínico e de acordo com as

Segunda a Sexta

boas práticas profissionais, nomeadamente no que
concerne às medidas de suporte básico de vida e
às medidas de alimentação e hidratação artificiais

RENTEV
Registo Nacional
do
Testamento Vital

08h00 às 20h00
Sábados

que apenas visem retardar o processo natural da

09h00 às 13h00

morte;
Receber cuidados paliativos adequados e respeito
pelo seu direito a uma intervenção global no sofrimento determinado por doença grave ou irreversível, em fase avançada, incluindo uma terapêutica

Para um melhor atendimento

sintomática apropriada;
Não ser submetido a tratamentos que se encontrem
em fase experimental;

Marque antecipadamente o seu contacto
preferencialmente por telefone

Autorizar ou recusar a participação em programas

Visite o nosso site:

de investigação científica e ensaios clínicos.

www.usf-aroes.com

Faça sugestões de melhoria
Todos agradeceremos
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Baseado na Lei n.º 25/2012 de julho e na portaria nº
96/2014 de 5 de maio.

receber, no caso e de, por qualquer razão, se encon-

trar incapaz de expressar a sua vontade pessoal e autó-

Validade e caducidade do registo:
O registo no RENTEV é válido por cinco anos, cor-

O que é o RENTEV:

noma.

O RENTEV é um sistema de informação que permite a

No registo da DAV também é possível

procuração de cuidados de saúde.

recolha, a manutenção e a gestão do acesso aos

nomear

A DAV pode ser alterada ou cancelada a qual-

Testamentos Vitais dos cidadãos que pretendem ou-

de saúde.

torgar um documento de diretivas antecipadas de
vontade (DAV). Este sistema é suportado por uma

base de dados de âmbito nacional, que centraliza e
mantém atualizados os Testamentos Vitais e os Procuradores de Cuidados de Saúde.

respondente ao prazo de eficácia da DAV e da
um procurador de cuidados

Procurador de cuidados de saúde:

prindo novamente as regras do registo bem como

mada a decidir, em nome do Utente, sobre os cuidados

a sua validação.

de saúde a receber, ou a não receber, pelo Utente,

Quem e como pode consultar a DAV no RENTEV:

vontade pessoal e autonomamente.

O RENTEV serve para rececionar, registar, organizar e
manter atualizada, os cidadãos nacionais, estrangeiros e apátridas residentes em Portugal, sobre toda a

informação e documentação da DAV e da procuração de cuidados de saúde.

Como é efectuado o registo da DAV no RENTEV:
O registo da DAV e da Procuração de Cuidados de Saúde são efetuadas presencialmente nos balcões RENTEV
ou enviadas por correio registado com aviso de receção. O registo é efetuado mediante o preenchimento

O que é uma DAV ou Testamento Vital:

A DAV pode ser alterada a todo o tempo cum-

O procurador de cuidados de saúde será a pessoa cha-

quando este se encontre incapaz de expressar a sua

Para que serve o RENTEV:

quer momento:

do modelo “Diretiva Antecipada de Vontade – DAV”

O próprio utente ou seu
representante

legal,

através do Portal

do

Utente.
Os médicos responsáveis pela prestação de cuidados de saúde através do Portal do Profissional.
Balcão de atendimento - RENTEV:

A DAV ou testamento vital

que se encontra disponível na secretaria da USF Arões e

é o documento unilateral e

nos seguintes sites:

ACES Alto Ave – Guimarães/ Vizela/Terras de Basto

ARS Norte - www.arsnorte.min-saude.pt;

Rua Francisco Fernandes, Urgezes,

pelo

SPMS - spms.min-saude.pt;

próprio, no qual uma pes-

4820-503 Guimarães.

DGS - https://www.dgs.pt;

soa maior de idade capaz,
que não se encontre inter-

Portal do Utente - https://servicos.minsaude.pt;

dito ou inabilitado por ano-

USFA - www.usf-aroes.com

livremente
qualquer

revogável
momento

a

malia psíquica, manifesta
antecipadamente

a

sua

vontade consciente, livre e esclarecida no que concerne aos cuidados de saúde, que deseja ou não

Horário de atendimento:
8.30h às 13.00h e das 14.00h às 17.30h

