
NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

 
abril 2018 

2017 

                                                  

Sabia  ?ue… 

 

Pode aceder ao registo do seu estado vacinal sem ter 

de se deslocar à sua Unidade de Saúde 

Como? – Através da app MySNS Carteira – A Carteira eletrónica da Saúde que incorpora o Boletim de 

Vacinas. 

Construída de acordo com o interesse do cidadão, a MySNS Carteira reúne a informação de saúde do 

cidadão numa aplicação residente no seu smartphone ou tablet. 

A MySNS Carteira cumpre os requisitos da Comissão Nacional da Proteção de Dados (CNPD), permitindo que 

o cidadão possa gerir a autorização da partilha de informação com profissionais de saúde, em tempo real, 

por exemplo na Área do Cidadão do Portal Serviço Nacional Saúde (SNS).  

Através do número de Utente SNS, e validada com a informação presente no Registo Nacional de Utente 

(RNU), a carteira eletrónica da saúde permite ao cidadão associar “cartões” específicos por componentes 

informativas do seu interesse. Cada cartão corresponde a um tipo de informação de saúde.  

A aplicação é gratuita e após a sua instalação não requer ligação à internet. Basta o número de telefone para 

receber notificações, consultar o boletim de vacinas, alergias, guias de tratamento, entre outras 

funcionalidades. 

Esta aplicação apresenta inúmeras vantagens, nomeadamente, reduz os custos, evita inconvenientes 

associados à perda do boletim de vacinas em papel, facilita a consulta do histórico de vacinação e melhora a 

qualidade da informação. A informação é guardada de forma segura, usando standards internacionais. 
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Como aceder? - A instalação é muito fácil!  

Passo 1 – No Smartphone ou Tablet procurar na App Store ou Play Store a app “MySNS Carteira”, 

e descarregar. 

 

                                  OU                  

                                                                                                                                                

Passo 2 – Depois de efetuado o download e a instalação aparece este logotipo no menu. Clicar 

sobre o mesmo. 

 

                                                                                                                  Fig. 1    

MySNS Carteira, De SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE 
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Passo 3 – Entrar com “Registo Nacional de Utente”. Aceitar termos e condições. 

         

                           Fig. 2                                                                                                    Fig. 3 

 

Passo 4 – Registar os dados solicitados. Clicar “Entrar”. 

        

                                              Fig. 4                                                                                                Fig. 5 
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Passo 5 – Através do nº de telefone que inseriu no registo, irá receber um código, via SMS, que 
posteriormente irá colocar como lhe é pedido (Fig. 6). De seguida digite um PIN à sua escolha, e de 
fácil memorização. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fig. 6                                                                                                    Fig. 7 

Passo 6 – Após confirmar o PIN, vai-lhe ser solicitado o consentimento para transmissão de dados 
para fins estatísticos. Esta opção é facultativa, e não interfere com o funcionamento da aplicação.                         

 

Fig. 8 
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Passo 7 – Após selecionar a opção “Sim” ou “Não” que aparece no ecrã (Fig. 8), clica em 
“Adicionar Cartões” e surgem vários serviços disponíveis (fig. 10) – ir para “Boletim de Vacinas”. 

   

                                                 Fig. 9                                                                                            Fig. 10 

Passo 8 – Surge então o Boletim de Vacinas do utente, indicando o estado vacinal, as vacinas já 
administradas e as futuras a administrar, e datas correspondentes. 

        

                                       Fig. 11                                                                                                      Fig. 12  

Para voltar ao Menu Inicial é só clicar na seta para retroceder. 
Agora… só resta tirar partido do melhor que a tecnologia tem para lhe oferecer! 
 
Céu Magalhães, enfermeira Saúde Comunitária da USP do ACES Porto Oriental 
 


