IDENTIFICAR UTENTES DA USF EM TRACE-COVID
1. Tirar listagem dos utentes da UF – exportar do MIM@UF para Excel.
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EXPORTAR PARA EXCEL
Repetir este passo para todos os ficheiros da Unidade.

2. Criar folha de Excel com todos os utentes da UF.

Colar as listagens de todos os ficheiros, abaixo umas das outras.

3. Exportar do trace-COVID a listagem de utentes em vigilância sobreativa.

4. Criar folha de Excel com todos os utentes trace-COVID.
No mesmo documento Excel em que colocámos a listagem dos utentes da USF, criar nova
folha (na imagem denominada “30-03”), onde colamos a listagem dos utentes exportados
do trave-COVID.

5. Fórmula para identificar os utentes da UF em trace-COVID.
Na folha “30-03” criar uma nova coluna (na imagem denominada “USF Salinas”).
Na primeira linha dessa coluna (primeiro utente), inserir a fórmula “=contar.se”.

Após selecionar “contar.se”, aparece a descrição da fórmula:

5.1. Selecionar intervalo: vão à folha “utentes” (a que tem os utentes da UF) e selecionam
a coluna que tem o “nº de utente”.
5.2. Colocam ponto e vírgula (;).
5.3. Selecionar critérios: vão à folha “30-03” (a dos utentes em trace no dia) e selecionam
a célula que tem o nº de utente da linha que estão a fazer (neste caso, a primeira).
5.4. Fechar parêntesis.
5.5. Enter.
Aparecerá o valor 1 (se utente da linha do trace-COVID fizer parte da lista de utentes da
vossa UF) ou 0 (se não fizer parte – ou seja, o número de utente que estamos a pesquisar
não aparece na lista de utente da UF).

5. Filtrar os utentes em trace-COVID identificados como “nossos”.
Selecionam a linha do “cabeçalho da tabela”, vão à opção “dado” --» “filtrar”.

Vão à célula “USF Salinas” (na imagem a laranja) e na seta selecionam “1”.
São os utentes da vossa UF em trace-COVID.

BOM TRABALHO 

