
NHS APP 

Aparecerá um ecrã com 4 dígitos. Clique em Abrir 

filmadora. Certifique-se de que gira a opção da 

câmara para a sua frente.  Pressione o botão de 

gravação e diga os 4 dígitos. Se estiver satisfeito 

com o video, clique de vídeo em Sim — Continue. 
 

Uma vez que tenha feito o upload do vídeo, irá pedir

-lhe o seu Número NHS. Clique na opção Sim ou 

Não.  
 

Vai pedir-lhe o seu primeiro nome, apelido, data de 

nascimento e código postal. Uma vez concluídas 

estas informações, pedir-lhe-á que envie as suas 

informações.  Clique no botão verde Enviar 

informações. 
 

Uma vez submetida, a sua identidade será 

cuidadosamente verificada pela a equipa de 

verificação de identidade e deverá ser verificada 

dentro de duas horas. Receberá um e-mail para 

informá-lo se a verificação de identificação foi bem 

sucedido.  Pode agora começar a usar a aplicação 

NHS. 
 

Como provar a sua Identidade se tiver 

acesso on-line a partir da sua cirurgia GP 
 

Você precisará de 3 peças de informação para ligar 

os seus serviços on-line ao App do NHS:  
 

Account ID, Organisation Code and Passphrase 

Para encontrar estes, siga estas instruções:  

1. Faça login no SystmOnline online, não na 

aplicação.  

2. Vá à Conta > Informações de Conta e recupere o 

Código e Identificação da Organização prática.   

Escreva isto.  

3. Faça login no SystmOnline  

4. Selecione reformular a frase de passe de 

terceiros.  

5. Insira o ID da conta, endereço de e-mail e código 

de organização e, em seguida, clique em Reedição 

De Palavras-Passe para recuperar a sua palavra-

passe.  

6. Assim que tiver a sua palavra-passe, siga as 
instruções da App NHS para configurar o seu login 
nhs e use as 3 informações necessárias para ligar a 
sua conta à aplicação.  

Como baixar e 

registrar-se na 

aplicação do NHS 

Se não estiver registado para serviços online, 

pode provar a sua identidade enviando uma 

fotografia e vídeo. Selecione No – tente outra 

forma na pergunta Tem todos os 3 detalhes de 

inscrição. Aparecerá o seguinte ecrã 

aconselhando-o a utilizar o ID. Clique em 

Continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

Terá de escolher entre a 

lista o documento que está 

a usar. Uma vez 

selecionado o ID da lista, 

prima Continuar. 

 

 

 

Pedir-lhe-á para tirar uma fotografia do seu ID. 

Clique na câmara Aberta e tire uma foto do 

seu ID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez terminada a upload da foto. Vai 

pedir para gravar um pequeno vídeo de 

ti a dizer 4 números. 

Clique em Continuar.  

 

PORTUGUESE 

Para usar a aplicação do NHS, você deve 

ter 13 anos ou mais e estar registrado em 

um consultório médico de família na 

Inglaterra. 
 

Você precisará de um smartphone com 

câmera, um documento de identidade com 

foto e os detalhes de suas cirurgias de GP, 

se já estiver registrado para os serviços 

online. 
 

O download e o registro da aplicação 

devem demorar de 10 a 15 minutos. 
 

Para obter ajuda para configurar / usar a 

aplicação NHS: 

https://www.nhs.uk/contact-us/nhs-app

-contact-us 



Para se registar para a aplicação 

NHS 
 

Clique no Continue com o login do NHS. 

 

 

 

 

Uma página aparecerá para aconselhá-

lo o que pode fazer 

na App NHS. Depois 

de ter lido, terá de 

premir o botão 

Continuar na parte 

inferior. 
 

Pedir-lhe-á para 

inserir o seu 

endereço de       

e-mail. Digite o 

seu e-mail e 

prima continuar.  
 

Se não tiver um login do NHS registado com 

esse endereço de e-mail, deverá receber 

uma mensagem para 

configurar um novo 

login do NHS com 

esse endereço de     

e-mail. Clique em 

continuar. 
 

Irá agora pedir-lhe 

que introduza uma palavra-passe e 

concorde com os Termos de utilização. A 

palavra-passe deve ter 8 caracteres ou mais 

e pelo menos 

uma letra Capital. 

Depois de criar 

uma palavra-

passe e ler os 

termos de 

utilização clique 

no botão 

continuar. 

Para descarregar a app 
 

Para descarregar a aplicação do NHS 

clique no ícone Google Play ou no ícone 

App Store dependendo do seu tipo de 

dispositivo. Deve parecer como um dos 

ícones abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

Clique na barra de pesquisa (lupa) na 

parte superior do seu ecrã e escreva  

aplicação NHS. O ícone da aplicação 

NHS deve parecer assim. Clicar instalar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez instalado, pode aceder à 

aplicação NHS clicando no ícone da 

aplicação NHS que pode ser encontrado 

no ecrã principal.  

 

 

 

 

Em seguida, receberá um e-mail contendo um 
link.  Tem de clicar neste link para confirmar o 
seu endereço de e-mail. Em seguida, verá uma 
página dizendo-lhe que agora têm um login no 
NHS. 
 

Terá de voltar à aplicação NHS e inserir o seu 
endereço de e-mail de login do NHS e a palavra
-passe que configura nos passos anteriores.  
 

Agora terá de introduzir o 
seu número de telemóvel e 
clicar em continuar. 
 
. 
 
 
Um código de segurança de seis dígitos será 
enviado por mensagem de texto para o seu 
telemóvel. Ser-lhe-á solicitado que introduza 
este código e a imprensa continue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificou a propriedade de um endereço de e-
mail e número de telemóvel. 
 

Prove quem é 
 
 

Terá de provar quem é por 
razões de proteção de 
dados.  Clique em 
continuar.  
 
 


