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OBJETIVO:
Este guia destina-se aos Serviços Administrativos dos Cuidados de Saúde Primários e tem como objetivo ilustrar passo-a-passo como emitir o RNU - Registo Nacional do Utente com o Subsistema de Estrangeiros - Cuidados Urgentes e Vitais
no campo 5 do documento.

BENEFICIÁRIOS DO RNU:
Segundo a Lei de Bases da Saúde, regulamentada pela Lei nº 48/90, de 24 de
Agosto e o Despacho nº 25.360/2001º, o RNU deve ser emitido para todos os
migrantes e seus descendentes sem Nº do SNS e que necessitem de aceder aos
Cuidados de Saúde. O RNU deve ser emitido independentemente da situação administrativa do migrante no país.

CUIDADOS URGENTES E VITAIS1:
O RNU com os Cuidados Urgentes e Vitais deve ser emitido caso os migrantes
sem Nº do SNS enquadre nas seguintes situações:
• Cuidados de saúde urgentes e vitais;
• Doenças transmissíveis que representem perigo ou ameaça para a saúde pública (tuberculose ou sida, por exemplo).
• Cuidados no âmbito da saúde materno-infantil e saúde reprodutiva, nomeadamente acesso a consultas de planeamento familiar, interrupção voluntária da
gravidez, acompanhamento e vigilância da mulher durante a gravidez, parto e
puerpério e cuidados de saúde prestados aos recém-nascidos.
• Cuidados de saúde a menores que se encontram a residir em Portugal, nos
termos definidos no Decreto-Lei nº 67/2004, de 25 de março.
• Vacinação, conforme o Programa Nacional de Vacinação em vigor.
• Cidadãos estrangeiros em situação de Reagrupamento Familiar, quando alguém do seu agregado familiar efetua descontos para a Segurança Social devidamente comprovados.
• Cidadãos em situação de exclusão social ou em situação de carência económica comprovada pelos Serviços da Segurança Social.

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/circular-informativa-n-12dqsdmd-de-07052009-pdf.aspx
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PASSO 1:
Aceder ao site http://rnu.min-saude.pt/rnu e efetuar o login.
Para efetuar o login basta clicar em uma das partes indicada pela seta.

PASSO 2:
Introduzir nome completo do utente e data de nascimento e clicar em “Pesquisar”.

PASSO 3:
Caso não seja identificado alguma inscrição (ver seta azul) deve clicar no campo
“Novo Utente”.

PASSO 4:
Deve preencher com o máximo de dados disponibilizados pelo utente. Após o
preenchimento dos dados, deve clicar em “Gravar”.
NOTA: O registo não deve ser negado caso o mesmo não apresente ou não tenha todos os
dados, como por exemplo, NIF, NISS, Nº de visto, telefone e email.

PASSO 5:
Após clicar em Gravar no passo Nº 4, deverá clicar em “OK” na mensagem que
irá aparecer na tela.

PASSO 6:
Após clicar em OK na imagem que aparece no passo 5, irá aparecer na parte
superior da tela a mensagem referida na imagem que se segue. Deverá clicar em
“Continuar” para entrar na ficha do utente.

PASSO 7:
Após a criação da ficha do utente, no canto inferior da tela, deve clicar em “Subsistemas”, sendo este referente ao Subsistema Estrangeiros, para poder adicionar ao
RNU os Cuidados Urgentes e Vitais. Ver indicação da sete.

PASSO 8:
Ao clicar em Subsistemas, irá aparecer os campos ilustrados na imagem que se
segue. Deve preencher primeiramente a “Entidade”. Para isso, deve clicar no símbolo indicado pela seta.

PASSO 8.1:
Ao clicar no símbolo indicado no passo anterior, irá aparecer um novo campo para
preenchimento. Deve seguir os seguintes passos:
• 1º Selecionar o País de acordo com a nacionalidade do utente. Como ilustração,
selecionamos o Brasil.
• 2º Ao selecionar o país, irá aparecer diferentes códigos e descrições. Para as
situações de pessoas que necessitam de Cuidados Urgentes e Vitais, deve selecionar o Código: 935624 com a descrição: SNS/Em situação irregular - Cuidados Urgentes e Vitais. Ver indicação da seta.
• 3º Salvar a opção selecionada para voltar ao campo representado na imagem 8.

PASSO 8.2:
Após ter selecionado o código referente aos Cuidados urgentes e vitais. O campo
da Entidade ficará automaticamente preenchido. No campo “Tipo Documento”,
deverá selecionar a opção “SDD-Sem Documento de Direito”. Os restantes dos
campos não são de preenchimento obrigatório, podendo assim, clicar em “Gravar”.

PASSO 8.3:
Após clicar em gravar, deve selecionar OK na mensagem que irá aparecer no ecrã.

PASSO 9:
Ao completar as alterações no “Subsistema Estrangeiros”, a mesma ficará salva
no RNU.
NOTA: Caso o utente também tenha algum documento referente a cooperação bilateral na
área da saúde entre Portugal e o país de origem do utente, exemplo o acordo bilateral entre
Portugal e Brasil “Certificado de Direito à Assistência Médica (CDAM), também conhecido
como PB4, o mesmo pode ser adicionado no RNU. Para adicionar a cooperação bilateral
na área da saúde no RNU deve proceder os mesmos passos indicados no ponto 8 e selecionar o código do acordo bilateral, por exemplo, ao selecionar o Brasil, irá aparecer o
Código 935612 com a Descrição SNS/ Acordo - Brasil e deve selecionar esta opção. Assim
no Subsistemas Estrangeiros do Utente terá a indicação dos Cuidados urgentes e vitais + o
acordo de cooperação na área da saúde.
Deve aplicar o mesmo procedimento para Requerentes de Asilo e pessoas com o Estatuto
de Refugiado.

PASSO 10:
Após ter realizado a alteração no “Subsistema Estrangeiros” e adicionado os Cuidados Urgentes e Vitais, como indicado no ponto 8, deve selecionar a opção “Imprimir” (ver seta verde).
Ao clicar em Imprimir, irá aparecer um novo separador. Deve selecionar a opção
“Detalhes Utente” e “Histórico Subsistemas” e posteriormente clicar em imprimir
(ver setas vermelhas). O documento será convertido em uma versão PDF que poderá ser impressa ou enviada para o email do utente.

MODELO DO RNU COM O OS CUIDADOS URGENTES
E VITAIS NO CAMPO 5 “SUBSISTEMA ESTRANGEIROS”

Caso enfrente alguma dificuldade na emissão do documento, favor contactar a Enfermeira Fernanda Silva Coordenadora do Gabinete de Saúde da ARSLVT/DSP no
Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAIM) fernanda.silva@arslvt.min-saude.
pt / fernanda.silva@acm.gov.pt +351 218106173.
Para informações adicionais sobre a integração dos migrantes no acesso aos cuidados de saúde, pode consultar o seguinte documento:
• HIV e Hepatites virais - Guia de integração dos migrantes em situação irregular
no SNS e acesso aos cuidados de saúde primários
Para aceder ao documento, envie um email para parapar@gatportugal.org com
a indicação “Profissionais de saúde: Guia de integração dos migrantes no SNS” ou
clique aqui.

