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O que é o RISNER? 

O Rhode Island Special Needs Emergency Registry (RISNER - Registo de Emergência de Necessidades 
Especiais de Rhode Island) é um registo voluntário em todo o estado que identifica os habitantes de 
Rhode Island com deficiências, doenças crónicas, saúde comportamental e outras necessidades 
especiais de cuidados de saúde e fornece informações-chave aos socorristas durante uma emergência. 
A inscrição no Registo não garante assistência, mas permite que os socorristas planeiem adequadamente, 
se preparem e respondam às necessidades da comunidade. 

O RISNER foi desenvolvido pelo Rhode Island Department of Health (Departamento de Saúde de 
Rhode Island) e pela Rhode Island Emergency Management Agency (Agência de Gestão de Emergências 
de Rhode Island).  

Como funciona o RISNER? 

O RISNER estabelece ligação com o 9-1-1 para que quando alguém com um número de telefone ou 
endereço ativo no RISNER liga para o 9-1-1, as três principais preocupações de saúde da pessoa que 
telefona irão aparecer no ecrã do operador do 9-1-1. Esta informação é transmitida aos operadores 
locais para ajudar os socorristas a responder à emergência.  
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Os socorristas municipais selecionados também têm acesso seguro à base de dados do RISNER e podem 
utilizar o RISNER como uma ferramenta de planeamento antes, durante e depois de uma emergência ou 
desastre.  

Por exemplo, durante o Corte de Gás de Newport de janeiro de 2019, a Agência de Gestão de 
Emergências de Rhode Island (RIEMA), a Guarda Nacional de Rhode Island (RING) e a liderança 
municipal utilizaram informações do RISNER para realizar verificações de bem-estar porta-a-porta para 
membros da comunidade. (Note que as informações no RISNER só estão disponíveis para socorristas de 
emergência selecionados.) 

Como me inscrevo? 

Pode inscrever-se no RISNER online, por correio ou por telefone.  

A inscrição online está disponível em inglês e em espanhol.  

Formulários de inscrição em papel estão disponíveis em inglês, espanhol e português.  

Para se inscrever por telefone, ligue 401-222-5960 / RI Relay 711. 

Quem pode inscrever-se no RISNER? 

Os habitantes de Rhode Island com deficiência, condições crónicas e/ou necessidades de acesso 
e funcionais podem inscrever-se no RISNER. As pessoas que podem precisar de ajuda extra durante uma 
emergência devem considerar a inscrição no RISNER. Por exemplo, pessoas que: 

• utilizam sistemas de suporte de vida como oxigénio, respirador, ventilador, pacemaker ou que 
têm doenças crónicas e necessitem de tratamento (por exemplo, diálise, indivíduos com 
diabetes que necessitem de insulina); 

• têm necessidades de mobilidade e utilizam uma cadeira de rodas, scooter, andarilho, bengala 
ou outro dispositivo de mobilidade; 

• são deficientes visuais, cegos, deficientes auditivos ou surdos; 
• têm deficiências de fala, cognitivas, de desenvolvimento ou de saúde comportamental; ou 
• utilizam animais de assistência ou uma prótese. 

Note que a inscrição no RISNER não garante assistência.  

As minhas informações estão protegidas? 

Sim. A equipa do RISNER dedica-se a garantir a segurança de todos os dados introduzidos na base de 
dados do RISNER.  

Ao inscrever-se, consente em partilhar as suas informações com os socorristas locais e estatais para 
melhorar a ajuda durante as emergências.  

O acesso ao RISNER está protegido e apenas disponível para alguns socorristas de emergência 
selecionados em cada município. 

O RISNER está em conformidade com a HIPAA.  

https://kidsnet.health.ri.gov/emregistry/form.html
https://kidsnet.health.ri.gov/emregistry/form-spanish.html
https://health.ri.gov/forms/enrollment/SpecialNeedsRegistry.pdf
https://health.ri.gov/otherlanguages/spanish/forms/enrollment/SpecialNeedsRegistry.pdf
https://health.ri.gov/otherlanguages/portuguese/forms/enrollment/SpecialNeedsRegistry.pdf
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A pessoa inscrita, ou um membro da família, pode contactar-nos em qualquer altura do ano para 
solicitar a remoção do RISNER.  

As informações do RISNER podem ou serão utilizadas para outros fins? 

O RISNER é utilizado para identificar indivíduos que podem precisar de assistência adicional antes, 
durante e depois de uma emergência. Os dados armazenados no RISNER são utilizados apenas para fins 
de planeamento e resposta de emergência.  

Como atualizo as minhas informações no RISNER?  

Pode atualizar as suas informações no RISNER preenchendo um novo formulário de inscrição do RISNER ou 
enviando um novo registo através da página online. Para atualizar as suas informações no RISNER por 
telefone, ligue para 401-222-5960 / RI Relay 711 e peça para falar com um Gestor do Programa do RISNER. 

A inscrição online está disponível em inglês e em espanhol.  

Formulários de inscrição em papel estão disponíveis em inglês, espanhol e português.  

Existem vários passos que o RIDOH toma para garantir que as informações no RISNER são precisas.  

O RIDOH revê regularmente os dados em relação a duplicações e informações incompletas. Além disso, 
o RIDOH envia correspondência semestralmente a todos os inscritos para atualizações das informações 
(por exemplo, alterações de endereço) e para garantir que as informações no sistema estão atuais. Os 
dados do RISNER são também revistos em comparação com dados das pessoas falecidas do RIDOH 
Center for Vital Records (Centro para Registos Vitais do RIDOH) para identificar alterações de estado.  

O RISNER é gratuito? 

A inscrição no RISNER é gratuita.  

Preciso renovar as minhas informações no RISNER todos os anos? 

Não, o RIDOH tem sistemas para garantir que as suas informações permanecem atuais. Não será 
removido do Registo a menos que peça para ser removido. Pode submeter um novo registo ou 
contactar a equipa do RISNER através do website do RIDOH para atualizar as suas informações em 
qualquer altura.  

 

https://kidsnet.health.ri.gov/emregistry/form.html
https://kidsnet.health.ri.gov/emregistry/form-spanish.html
https://health.ri.gov/forms/enrollment/SpecialNeedsRegistry.pdf
https://health.ri.gov/otherlanguages/spanish/forms/enrollment/SpecialNeedsRegistry.pdf
https://health.ri.gov/otherlanguages/portuguese/forms/enrollment/SpecialNeedsRegistry.pdf
https://health.ri.gov/emergency/about/specialneedsregistry/
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