
Comissão da Qualidade e Segurança

Por outro lado, o Registo Nacional do Testamento Vital (RENTEV) é um sistema de informação

desenvolvido pelos SPMS que possibilita a receção, registo, organização e atualização de toda a

informação e documentação relativas ao documento de diretivas antecipadas de vontade e à

procuração de cuidados de saúde, para todos os cidadãos residentes em Portugal.

Neste documento, o cidadão pode inscrever o tipo de tratamento e de cuidados de saúde que

pretende ou não receber quando estiver incapaz de expressar a sua vontade. Pode escolher

registar o testamento vital através da sua assinatura e entrega em papel, num balcão RENTEV da

sua área de residência ou enviar o mesma por correio registado, nos casos em que a assinatura já

foi reconhecida pelo notário.

Um dos objetivos do Dia Mundial da Ciência é enaltecer o

papel da ciência para o desenvolvimento humano.

Qualquer cidadão pode doar o seu corpo à Ciência,

contribuindo para melhorar a formação dos alunos de medicina

e médicos doando, em vida, o seu corpo para investigação.

O decreto-lei 274/99 de 22 de Julho estabelece quais os

procedimentos a adotar, quem pode receber os corpos doados

e que os fins são o ensino e a investigação.
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A legislação portuguesa assenta no conceito de doação presumida,

pelo que uma pessoa a partir do momento em que nasce adquire o

estatuto de dador. O Registo Nacional de Não Dadores

(RENNDA) tem o objetivo de viabilizar o direito de oposição à

dádiva de órgãos.

Alguém que deseje não ser dador terá que por iniciativa própria

registar-se no RENNDA. Pode registar-se como não dador em

qualquer centro de saúde.

Consulte ainda: http://biblioteca.sns.gov.pt
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Sr. Cidadão, sabia que… 24 de novembro é Dia Mundial da Ciência?
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