
 

PROCEDIMENTO 

Código: PRO.012.HSOG 

Data Elaboração: 01/10/2020 

Edição: 02 

Revisão: 01 

DIRECTIVA ANTECIPADA DE VONTADE / TESTAMENTO VITAL / PROCURAÇÃO 
DE CUIDADOS DE SAÚDE 

ÂMBITO: Todos os serviços do HSOG 

 

    

 1 / 3 

1. OBJECTIVO: 

Garantir o conhecimento e documentação no processo clínico de directivas antecipadas de vontade / testamento 

vital e/ou procuração de cuidados de saúde dos utentes pelos profissionais do HSOG. 

 

2. DESTINATÁRIOS:  

Todos os médicos e enfermeiros do HSOG. 

 

3. RESPONSÁVEL:  

Directores de serviço e enfermeiros gestores 

 

4. DEFINIÇÕES 

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde 

DAV – Directiva Antecipada de Vontade 

PCS – Procuração de Cuidados de Saúde 

RSE – Registo de Saúde Electrónico 

RENTEV – Registo Nacional de Testamento Vital 

TV – Testamento Vital 

 

5. DESCRIÇÃO 

Uma diretiva antecipada de vontade (DAV), também conhecida por testamento vital (TV), corresponde a um 

documento no qual é manifestada, antecipadamente, a vontade consciente, livre e esclarecida de um 

utente, sobre quais os cuidados de saúde que deseja receber ou não, por qualquer razão, caso não seja 

capaz de expressar a sua vontade pessoal e autonomamente. 

Um testamento vital pode ser feito por cidadãos nacionais, estrangeiros e refugiados (apátridas), residentes em 

Portugal, maiores de idade, que não se encontrem interditos ou inabilitados por anomalia psíquica. 

É necessário ter número de utente do Serviço Nacional de Saúde e recomenda-se a submissão do formulário 

para inclusão no Registo de Saúde Electrónico, na Área do Cidadão para acompanhamento do processo. 

A procuração de cuidados de saúde (PCS) 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 aquela os exerça no 

caso de o utente se encontrar incapaz de expressar de forma pessoal e autónoma a sua vontade. 

 

5.1. Consulta de DAV(s) / TV(s) / PCS(s) pré-existente(s) a um episódio de atendimento clínico no 

HSOG 

Os médicos do HSOG têm o dever de consultar e seguir as instruções expressas pelos utentes no 

RENTEV, para isso deverão questionar o doente se alguma vez expressou e submeteu/registou alguma 
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DAV/TV/PCS. Em caso afirmativo, deverão consultar esses documentos através do RSE | Portal do 

Profissional de forma a terem conhecimento de todas as especificidades que os mesmos possam conter, 

nomeadamente: 

a) Não ser submetido a tratamento de suporte artificial das funções vitais; 

b) Não ser submetido a tratamento fútil, inútil ou desproporcionado no seu quadro clínico e de acordo 

com as boas práticas profissionais, nomeadamente no que concerne às medidas de suporte básico 

de vida e às medidas de alimentação e hidratação artificiais que apenas visem retardar o processo 

natural de morte; 

c) Receber os cuidados paliativos adequados ao respeito pelo seu direito a uma intervenção global no 

sofrimento determinado por doença grave ou irreversível, em fase avançada, incluindo uma 

terapêutica sintomática apropriada; 

d) Não ser submetido a tratamentos que se encontrem em fase experimental; 

e) Autorizar ou recusar a participação em programas de investigação científica ou ensaios clínicos. 

 

No caso de doentes impossibilitados de comunicar, deverá ser consultado o RSE do utente para verificar a 

existência ou não de DAV / TV / PCS. 

Se o utente possuir DAV / TV / PCS ativa, ao aceder ao RSE no contexto clínico desse utente (acesso via 

SClínico no módulo em questão – urgência, internamento, HDI, consulta externa e cirurgia de ambulatório), 

encontrará um aviso no canto superior direito referindo “Testamento Vital” (ver Figura 1 abaixo): 

 

 
Figura 1 - Consulta de DAV / TV / PCS no RSE – Portal do Profissional. 

 

O profissional poderá aceder ao conteúdo do “Testamento Vital” clicando no respectivo link. 

A informação transcrita da DAV / TV / PCS do utente para o formulário eletrónico estará disponível para 

consulta de forma direta, mas se o médico considerar necessário, poderá ainda pedir a disponibilização do 

ficheiro “PDF” da digitalização do documento que foi entregue pelo utente no ACES da sua área de 

residência, permitindo assim a sua impressão e colocação no processo clínico do utente. 
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5.2.  Registo da existência/ausência de DAV / TV / PCS na admissão 

Em todos os atendimentos clínicos do HSOG que envolvam procedimentos, principalmente invasivos, deve 

existir o registo explícito da presença ou ausência de DAV / TV / PCS prévios. 

O médico que admite o doente deverá questioná-lo então acerca da existência de DAV / TV / PCS e registar 

na história inicial e/ou diário clínico a presença/ausência de DAV / TV / PCS. 

O enfermeiro responsável pela admissão documenta igualmente a presença/ausência de DAV / TV / PCS 

em campo próprio definido na Avaliação Inicial de Enfermagem. 

Se houver uma declaração deve ser impressa e anexada ao processo clínico, para esclarecimento das 

especificidades. 

 
5.3.  Utente que expressa vontade de realizar DAV / TV / PCS 

A qualquer utente em atendimento clinico que expresse vontade de realizar uma DAV / TV / PCS, se 

impossibilidade de se deslocar ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da sua área de residência: 

 Deverá ser-lhe facultado o formulário de DAV pelo serviço (pode ser descarregado do site da ARS, 

SPMS, DGS, Portal do Utente e Portal da Saúde); 

 O utente preenche o impresso de acordo com a sua vontade. Se persistirem dúvidas clínicas o 

utente deverá esclarecê-las junto do médico assistente/responsável. 

 O utente pode ter ou não um procurador de cuidados de saúde, que conste na DAV / TV / PCS, que 

não seja o familiar ou prestador de cuidados habitual. 

 O formulário deverá, após preenchimento, ser entregue no Centro de Saúde – balcão RENTEV. Na 

impossibilidade de ser o próprio a realizar a entrega, deverá a assinatura ser reconhecida por um 

notário e seguidamente enviar o formulário por correio registado ao ACES. 

 

6. REFERÊNCIAS: 

http://spms.min-saude.pt/2016/06/rentev/ 

(Regulamento das diretivas antecipadas da vontade, designadamente sob a forma de testamento vital, e a nomeação de 

procurador de cuidados de saúde) 

Diário da República, 1.ª série — N.º 136 — 16 de julho de 2012, Lei n.º 25/2012 de 16 de julho 

Circular Informativa n. º05/2014: RENTEV – Registo Nacional de Testamento Vital 

Diário da República, 1.ª série — N.º 85 — 5 de maio de 2014, Portaria n.º 96/2014 de 5 de maio 
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