
Agilizar a gestão de casos e de contactos 
com vigilância em larga escala
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Enquadramento

• Face ao aumento de casos e de forma a garantir uma visão consolidada do país 
será disponibilizada uma solução para suporte à monitorização e 
acompanhamento do ciclo de vigilância dos utentes para COVID-19: 
TraceCOVID.

• Esta permite suportar os profissionais dos Cuidados de Saúde Primários (MGF e 
SP) a realizarem registo de informação sobre os casos, rastreio de contactos, 
acompanhamento clínico e vigilância ativa/passiva.  

• Através de um conjunto de regras, o sistema gera tarefas de forma automática 
para garantir o correto acompanhamento, realização e disponibilização das 
vigilâncias aos profissionais de saúde.  
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Enquadramento

• O TraceCOVID contemplará ainda, numa segunda fase:
• A integração das referenciações do SNS 24;

• SINAVE-lab e SINAVE-med;

• Circuitos automáticos;

• Contacto e acompanhamento diário junto do cidadão, por forma a permitir a devida 
sinalização de casos que careçam de outro tipo de cuidados.

• A plataforma criada pela SPMS e DGS,  teve como base a experiência iniciada na 
USP Amadora em 7 de março, será disponibilizada em:

https://tracecovid19.min-saude.pt/

https://tracecovid19.min-saude.pt/
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Acessos

• A solução recebe dados de:
• Inserção manual via formulário web público pelo próprio utente.

• Inserção manual via profissionais SNS

• SNS24 - integração dos contactos – em desenvolvimento

• SINAVE - em desenvolvimento

• Perfis de acesso:
• Responsável – ADC-COVID-19 

• Equipas de saúde e Aut. Saúde Local dos ACES e UH

• Operadores/Bot SNS24 – Após integração com SNS 24

• Público geral (inquéritos de auto vigilância)

• Autoridade Nacional de Saúde
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https://bit.ly/acesso-trace-covid
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Funcionalidades

Principais Funcionalidades:

• Introdução de dados de um inquérito de avaliação.

• Pessoas: Criação, alteração de dados e consulta

• Vigilâncias: Criação, alteração de informação, consulta

• Tarefas: Criação, alteração e gestão

• Monitorização e acompanhamento geral da informação, e.g.:
• Análise de tarefas em aberto

• Análise de proporção de realização de tarefas

• Nº de pessoas em vigilância

• Nº de pessoas em vigilância por estado

• Nº de casos negativos e positivos

• Nº de casos por Data de Inicio de Vigilância Ativa - evolução

PESSOAS

VIGILÂNCIAS

TAREFAS

Casos suspeitos e confirmados
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Entradas Estado de Vigilância Descrição Responsável

Sem vigilância

Utente (formulário 
público)

Auto-vigilância Introdução individual autónomo Utente

Rastreio de 
contactos (SP)

Vigilância Passiva Reporte digital sem controlo Utente

Rastreio de 
contactos (SP)

Vigilância Ativa Reporte digital com controlo SP/MGF

SNS24, ADC Vigilância “Sobreativa” Acompanhamento clínico diário MGF

Entrada Estado de Exame Descrição

Sem exame

Exames sem Papel Aguarda Exame Aguarda colheita

— Aguarda Resultado Exame em processamento

SINAVE Positivo Após RT-PCR positiva

SINAVE Negativo Após confirmação de negativação
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Resumos dos Circuitos

• Vigilância Ativa:

Sem Sintomas

Com Sintomas

Não responde Auxiliares

Equipas Clínicas

• Importância do isolamento
• Auxílio no preenchimento
• Temas administrativos

Pessoas
Contactos

Isolamentos
Casos

Auto-reporte

• Vigilância ativa
• Gestão de caso
• Encaminhamento

Form. 
público
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Circuitos de vigilância ativa

• Vigilância Sobreativa (acompanhamento clínico):

Equipas Clínicas
(MGF)

Pessoas

• Acompanhamento clínico
• Gestão de caso
• Encaminhamento
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Funcionalidades

Utentes (1/4):
• Consulta de Lista de Utentes

PESSOAS
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No canto superior esquerdo, aparece a opção de selecionar a Instituição                                        

Tal como a possibilidade de aumentar o número de registos a visualizar de uma só vez

Junto de cada uma das colunas existe o símbolo       que permite a ordenação dos registos pela coluna em questão.

No canto superior direito temos disponível:

• Adicionar novo utente manualmente 

• Pesquisar por qualquer campo da tabela visível: 

No inicio de cada Linha temos:

• Alterar/editar registo do Utente

• Eliminar Utente

• Criar Nova Vigilância - redireciona para a pagina das vigilâncias  

Funcionalidades

Utentes (2/4):
PESSOAS
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Funcionalidades

Utentes (3/4):
• Ver detalhe de um Utente:

É possível visualizar mais informação do que a 
apresentada no ecrã inicial e se necessário 
editar o registo.

PESSOAS
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Funcionalidades

Utentes (4/4):
• Ver todas as Vigilâncias associadas a um Utente:

Com esta funcionalidade é possível aceder ao 
histórico de todas as vigilâncias de determinado 
utente referenciado.

PESSOAS
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Funcionalidades

Vigilâncias (1/3):
• Consulta de Lista de Vigilâncias

VIGILÂNCIAS
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Funcionalidades

Vigilâncias (2/3):

Junto de cada uma das colunas existe o símbolo       que permite a ordenação dos registos pela coluna em questão.

No canto superior direito temos disponível:

• Adicionar nova vigilância manualmente 

• Pesquisar por qualquer campo da tabela visível: 

Em cada linha de vigilância temos as seguintes funcionalidades:

• Selecionar o nome da pessoa e ir o ecrã de detalhe do Utente.

• Aceder à pagina de detalhe da Vigilância através do ícone: 

No canto superior esquerdo, aparece a opção de selecionar a Instituição                                        

Tal como a possibilidade de aumentar o número de registos a visualizar de uma só vez

VIGILÂNCIAS
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Funcionalidades

Vigilâncias (3/3):
• Ver detalhe de uma Vigilância:

É possível visualizar mais informação do que a 
apresentada no ecrã inicial e se necessário 
editar o registo.

VIGILÂNCIAS
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Funcionalidades

Tarefas (1/2):
• Consulta de Lista de Tarefas abertas ou pendentes

Selecionar no caso de se pretender 
visualizar todas as tarefas, incluindo 

as finalizadas. 

TAREFAS

Neste formulário 
mantêm-se as 
funcionalidades de 
aumentar número de 
registos a visualizar, 
ordenação de registos, 
pesquisa.
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Funcionalidades

Tarefas (2/2):
• Botão para dar início/reiniciar o tratamento da tarefa.

• No momento que se se está a 
realizar uma tarefa é possível:
• Alterar o estado do utente que está 

em vigilância

• Criar uma nova Vigilância

• Consultar histórico de Vigilâncias 

• Terminar a tarefa

TAREFAS
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Funcionalidades

Formulário (Público):

Realizar uma auto Vigilância:

Ao entrar na página serão solicitados: 

• Dados que permitam posteriormente identificar 
o utente e o seu contacto;

• Sintomas e datas de referência

…

Nota: poderá ser disponibilizada funcionalidade equivalente.  
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Dashboard
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Benefícios
Benefícios Diretos: 

✓ Dados atualizados e em tempo útil;

✓ Rastreio e gestão de contactos/vigilâncias de COVID em larga escala por Unidade;

✓ Geração automática das tarefas resultantes das vigilâncias;

✓ Possibilidade de inserção de informação de autovigilância, reduzindo os contactos directos;

✓ Centralizar informação da gestão de casos (incluindo SNS 24);

✓ Capacidade analítica em tempo real.



SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.      |       www.spms.min-saude.pt

Next Steps

• Melhoria contínua

• Integração com S24

• Integração com Exames sem papel

• Integração com SINAVE

• Área do Cidadão
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Contributos de Todos

Votação de funcionalidades em: https://bit.ly/tracecovid-roadmap
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Agradecemos o seu feedback. 

Obrigado!


