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MySNS Carteira:MySNS Carteira:
Tenha o seuTenha o seu
boletim deboletim de
vacinas novacinas no
smartphonesmartphone
03 NOV 2017 · ANDROID

Sabe onde tem guardado o seu
velhinho boletim de vacinas? Pois,
certamente vai ter de perder umas
horas para o encontrar e até
colocar-lhe alguns agrafos ou fita
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cola pois já está em avançado
estado de degradação.

Sabia que o Serviço Nacional de
Saúde disponibiliza a 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.
Associada ao cidadão, através do
seu número de Utente SNS e
validada com a informação presente
no Registo Nacional de Utente
(RNU), o cidadão associa “cartões”
específicos por componentes
informativas do seu interesse. Cada
cartão corresponde a um tipo de
informação de saúde.

A MySNS Carteira, aplicação do SNS,
permite que os profissionais de
saúde acedam à ficha individual de
vacinação, podendo o cidadão
consultar e imprimir o seu Boletim
de Vacinas digital.
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DownloadDownload

Segundo dados recentes, mais de 13
mil cidadãos já descarregaram esta
aplicação.Além do boletim de
vacinas, o utilizador tem ainda a
possibilidade de ter o seu cartão da
ADSE em digital, ver à informação do
seu cartão de acesso à saúde, ver
episódios hospitalres, testamento
vital, etc.

A MySNS Carteira representa um
avanço tecnológico significativo,
pautado pela acessibilidade,
comodidade, rapidez, qualidade e
rigor informativo. Inserida no
Programa Simplex do Ministério da
Saúde vai continuar a integrar novos
cartões, de forma a facilitar a vida
dos cidadãos.

Homepage: SNS
Preço: Gratuito
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 Proponha uma correção, faça uma sugestão
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 iPhone SE
 Xiaomi Mi Note 10 Lite
 Xiaomi Mi Lite Zoom Edition
 Redmi Note 9
 Honor 30
 Huawei Nova 7, 7 SE ou 7 Pro
 OPPO A92s
 OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro
 Elephone E10
 Honor Play 4T
 Realme X50m 5G
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  3 de Novembro de 2017 às 12:46

Gostava de saber quem
desenvolveu esta incrível
aplicação.

Responder

Tuga
  3 de Novembro de 2017
às 15:12

É só clicar no download
e ver quem foi… Duh!!!

Responder

Block
  3 de
Novembro de
2017 às 16:42

Ele estava a
ser sarcastico
duhhhhhh

Responder

Xxico
  3 de Novembro de 2017 às 12:47

Já tenho o meu 

Responder

José Afonso
  3 de Novembro de 2017 às 12:57

App de grande utilidade.
Fixe era que existisse integração
do SNS com IPST para evitar levar
os comprovativos de dádivas de
sangue cada seis meses aos
centros de saúde. Atualmente não
faz sentido que os centros de
saúde mantenham registo em
papel se alguém é dador de
sangue assíduo.

Responder

Vasco M.
  3 de Novembro de 2017
às 13:36

Infelizmente é dador de
sangue… Um negocio
para muitos … dão
gratuitamente e nem

   Votar   

Ver Resultados
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Teste a velocidade da sua InternetTeste a velocidade da sua Internet
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O Que Fazer na Quarentena 1? Joga em Casa
20 DE ABRIL DE 2020
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Huawei Mate 30 ou P40? A nova forma deHuawei Mate 30 ou P40? A nova forma de
instalar as apps e serviços da Googleinstalar as apps e serviços da Google

Review Huawei P40 Pro - AReview Huawei P40 Pro - A
fotogra�a única, mas semfotogra�a única, mas sem
serviços Googleserviços Google

Huawei P40 Pro:Huawei P40 Pro:
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que traz uma visão do futuroque traz uma visão do futuro

https://pplware.sapo.pt/pollsarchive/
https://pplware.sapo.pt/nperf/
http://forum.pplware.com/
http://forum.pplware.com/showthread.php?tid=25221
https://www.youtube.com/user/pplware?sub_confirmation=1
https://youtu.be/jCeFPHf1Oa8?autoplay=1
https://youtu.be/6kHCnbG368c?autoplay=1
https://youtu.be/W3lFSJfi18I?autoplay=1


sabem o por quanto é
vendido aos hospitais e
outros … loooll.
Alternativas ao sangue
há-as e têm um menor
custo e beneficios bem
maiores para os
pacientes… se se quiser
informar faça isso para
o seu bem e dos seus …
fique bem

Responder

bola
  4 de
Novembro de
2017 às 22:25

Fundamenta
lá isso p� ou
andam todos
enganados e
tu és o único
certo?

Responder

Paulo
  3 de Novembro de 2017 às 15:19

E mais uma que não funciona no
windows…….

Responder

jaugusto
  8 de Março de 2018 às
15:01

ah ah ah …
peço desculpa pelo
atraso!!

Responder

Carlos Costa
  3 de Novembro de 2017 às 15:28

Boa aplicação, dá imenso jeito.
Tem outras funcionalidades, tais
como as receitas médicas entre
outros. Pplware deviam ter um
subtopico ou uma compilação
com as Apps Existentes do nosso
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Opa!!! Ofertas para Telemóveis
23 DE MARÇO DE 2020

Cupões Numerosos Chegam! Colecção das
Promoções para Si
20 DE MARÇO DE 2020

UV Lâmpada - Pode Matar COVID-19
Efectivamente
19 DE MARÇO DE 2020
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governo, farmacias, tempo de
espera, entre outros.

Responder

Pedro Pinto
  3 de Novembro de 2017
às 16:31

Boa ideia.

PP

Responder

Pérolas
  4 de
Novembro de
2017 às 10:49

+1

Responder

António Gomes
  3 de Novembro de 2017 às 15:45

Até tem a informação, mas não sei
se por já ter uns anitos, o local do
histórico está todo errado…

Responder

Miguel Sousa
  3 de Novembro de 2017 às 15:59

Para registar a informação para o
site, tive de levar o boletim de
vacinas ao centro de saúde, pois
há 16 anos atrás só tinham ficado
com a informação de que levei o
reforço do tétano, para levar o
reforço, levei o boletim. No ano
passado, tive um episódio de
urgência que necessitou de
internamento, foi uma coisa que o
médico me perguntou, pois na
minha ficha não existia
informação sobre a data da vacina
do tétano. Agora sim, já tenho a
informação no portal da saúde.
Não preciso de APP para ficar
dependente do telemóvel e de
andar a pagar internet.

Responder
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Telmo Almeida
  3 de Novembro de 2017 às 17:15

Em tempos instalei e desinstalei
utilidade zero. Vi que teve uma
actualização recentemente vou
tornar a experimentar mas…

Responder

Bruno
  4 de Novembro de 2017 às 09:39

Bela porcaria de App (iOS).
Quando adicionas o Boletim de
Vacinas, fica um “cartão” a dizer
“Beta” e não sai dali…

Responder

bola
  4 de Novembro de 2017
às 22:27

Compra o X que isso
passa

Responder

Gabriel Nunes
  8 de Novembro de 2017 às 10:55

Uma vergonha os utilizadores de
windows phone ficarem de fora
das apps que prestam serviços
públicos. Talvez a Microso� ande a
pagar poucas viagens…

Responder

ru�y
  9 de Novembro de 2017 às 14:04

Para mim, só dá erro do servidor
em todas as carteiras, isso
realmente funciona?!?!

Responder
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Aviso: Todo e qualquer texto
publicado na internet através
deste sistema não reflete,
necessariamente, a opinião deste
site ou do(s) seu(s) autor(es). Os
comentários publicados através
deste sistema são de exclusiva e
integral responsabilidade e
autoria dos leitores que dele
fizerem uso. A administração deste
site reserva-se, desde já, no direito
de excluir comentários e textos
que julgar ofensivos, difamatórios,
caluniosos, preconceituosos ou de
alguma forma prejudiciais a
terceiros. Textos de caráter
promocional ou inseridos no
sistema sem a devida identificação
do seu autor (nome completo e
endereço válido de email) também
poderão ser excluídos.
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