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1. Introdução 

Face ao aumento de casos e de suspeitas de utentes infetados pelo Sars-CoV-2 e de forma a garantir 

uma visão consolidada do país foi disponibilizada uma solução para suporte à monitorização e 

acompanhamento do ciclo de vigilância dos utentes para COVID-19: o Trace COVID-19. 

Esta plataforma permite suportar os profissionais dos Cuidados de Saúde Primários (MGF e SP) e de 

Cuidados Hospitalares a realizarem registo de informação sobre os casos, atualizados em tempo útil, 

rastreio e gestão de contactos de COVID-19 em larga escala, acompanhamento clínico e vigilância 

ativa/passiva. 

O Trace COVID-19 serve para monitorização e gestão de vigilâncias, geração automática de tarefas 

tendo em consideração as condições apresentadas na vigilância.. Os dados armazenados na solução 

irão permitir uma deteção mais ágil de pacientes de risco através do cálculo de um score e facilita o 

contacto dos mesmos. 

O Trace COVID-19 contemplará ainda, numa segunda fase: 

• A integração com o 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. 

Este documento servirá de suporte documental como manual, sendo atualizado com regularidade. 
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2. Considerações técnicas 

2.1. Acesso 

A solução recebe dados de diversas fontes: 

• Inserção manual via profissionais de saúde SNS e não SNS; 

• SNS24: integração dos contactos; 

• SINAVE: integração em desenvolvimento. 

Existem vários perfis de segurança que existem para acesso à plataforma. Significa que qualquer 

utilizador com acesso ao sistema tem de ser associado a um perfil, que define dados e conjunto de 

funcionalidades disponíveis: 

Perfil  Descrição  

Nacional  Utilizadores com acesso à informação nacional.  

Regional  Utilizadores com acesso à informação a nível regional ARS.  

Local  Utilizadores com acesso à informação a nível regional ACES/ULS.  

Administrador 

Local  

Utilizadores com acesso à informação nacional. e aos Dashboards . 

Administrador 

da solução  

Utilizadores com acesso à gestão e configuração das ferramentas e mecanismos de 

segurança. Os utilizadores com este perfil terão automaticamente acesso à 

informação de todos os modelos.  

O login será efetuado através de contas Office365, sendo o circuito de atribuição de acessos regido 

por circular normativa a emitir pela SPMS, de acordo com as indicações da Direção Geral de Saúde. 

2.2. Principais funcionalidades 

De forma a dar resposta aos objetivos propostos, a solução vai disponibilizar as seguintes macro 

funcionalidades: 

• Registo e consulta de Utentes com critérios de caso suspeito e/ou contact tracing, para 

vigilância epidemiológica e vigilância clínica; 

• Registo e consulta de Vigilâncias para monitorização de sintomas; 
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• Gestão de tarefas associadas à monitorização de utentes COVID-19; 

• Disponibilização de Indicadores analíticos para acompanhamento da atividade dos 

profissionais e da evolução da pandemia; 

• Autenticação com credenciais do Office 365 do SNS. 

2.3. Tipos de vigilância: 

Os utentes inseridos na plataforma classificam-se por vários tipos de vigilância. 

2.3.1. Sem vigilância 

Utentes com alta ou “recuperados”. 

2.3.2. Auto-Inserção 

Utentes que são inseridos por iniciativa própria através de funcionalidade a disponibilizar na Área do 

Cidadão, com base nos sintomas auto-reportados. 

2.3.3. Vigilância Passiva 

Consideram-se utentes em vigilância passiva os casos suspeitos em baixo risco, a acompanhar pela 

saúde pública. 

2.3.4. Vigilância Ativa 

Consideram-se utentes em vigilância ativa os casos suspeitos em alto risco, a acompanhar pela saúde 

pública. 

2.3.5. Vigilância Sobreativa 

Também chamada de Vigilância Clínica, sendo caracterizada pelo seguimento clínico diário 

propriamente dito, com objetivo de vigilância de sintomas por parte das equipas dos Cuidados de 

Saúde Primários. 

2.4. Geração Automática de Tarefas 

A solução inclui um motor de geração de tarefas que agiliza a criação das tarefas diárias e o fecho 

administrativo das mesmas que se encontrem pendentes/por realizar.  

As tarefas são geradas tendo como referência um conjunto de variáveis: 

• Estado Vigilância 

• Estado Exame  

• Localização 
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São geradas tarefas de vários tipos (ex: clínicas e não clínicas) e com vários níveis de 

prioridade/obrigatoriedade de serem realizadas. 

As tarefas são atualizadas diariamente, para gerar as tarefas do dia ou  existirem determinadas 
alterações no estado na pessoa. 
 

Todas essas regras têm por base o fluxo definido pela DGS: 

 

Regras implementadas: 

Estado 
Atual 

Vigilância 

Estado 
Exame 

Localização Pessoa/Estado Condicionante Tarefa Gerada Tipo 

Transferência 
da tarefa 

entre dias se 
pendente 

Auto-
inserção 

- - Primeira vez   
E-mail com 
recomendações 
gerais 

Automática Não 

Auto-
inserção 

- - Primeira vez 
O utente é sintomático 
com (Score > 9) 

Este utente reportou 
sintomas. Considerar 
colocar em Vigilância 
Sobreativa 

Clinica (MGF) Sim 

Auto-
inserção 

- - Subsequentes 
O utente é sintomático 
com (Score > 9)  

Este utente reportou 
sintomas. Considerar 
colocar em Vigilância 
Sobreativa 

Clinica (MGF) Sim 

Auto-
inserção 

- - Primeira vez 
Diz ter tido contacto 
com uma pessoa 
infetada 

Este utente reporta 
contacto com um 
caso confirmado 

Clinica (SP) Sim 

Auto-
inserção 

- - Subsequentes 
Diz ter tido contacto 
com uma pessoa 
infetada 

Este utente reporta 
contacto com um 
caso confirmado 

Clinica (SP) Sim 

Vigilância 
Passiva 

- - Primeira vez 
O utente é sintomático 
com (Score > 0) 

Este utente reportou 
sintomas. Considerar 
colocar em Vigilância 
Sobreativa 

Clinica (MGF) Sim 

Vigilância 
Passiva 

- - Subsequentes 
O utente é sintomático 
com (Score > 0)  

Este utente reportou 
sintomas. Considerar 
colocar em Vigilância 
Sobreativa 

Clinica (MGF) Sim 
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Estado 
Atual 
Vigilância 

Estado 
Exame 

Localização Pessoa/Estado Condicionante Tarefa Gerada Tipo 

Transferência 
da tarefa 
entre dias se 
pendente 

Vigilância 
Ativa 

- - Primeira vez 2 dias sem vigilância 

Realizar 
chamada/Contactar 
para efetuar 
Preenchimento caso 
não atenda 

Não Clinica Não 

Vigilância 
Ativa 

- - Primeira vez 
O utente é sintomático 
com (Score > 0) 

Ligar para avaliação 
clínica 

Clinica (SP) Não 

Vigilância 
Ativa 

- - Primeira vez 
Dia Atual > Dia Fim 
Vigilância 

A data de vigilância 
foi atingida. 
Considere passar o 
utente para "Sem 
Vigilância" 

Clinica (SP) Não 

Vigilância 
Ativa 

- - Subsequentes 2 dias sem vigilância 

Realizar 
chamada/Contactar 
para efetuar 
Preenchimento caso 
não atenda 

Não Clinica Não 

Vigilância 
Ativa 

- - Subsequentes 
O utente é sintomático 
com (Score > 0) 

Ligar para avaliação 
clínica 

Clinica (SP) Não 

Vigilância 
Ativa 

Aguarda 
Resultado 

- Primeira vez - 
Obter resultado em 
SINAVE-lab ou 
hospital de referência 

Clinica (SP) Não 

Vigilância 
Ativa 

Aguarda 
Resultado 

- Subsequentes - 
Obter resultado em 
SINAVE-lab ou 
hospital de referência 

Clinica (SP) Não 

Vigilância 
Ativa 

Negativo - Primeira vez   

Informação do 
resultado negativo, 
continuação de 
isolamento e 
vigilância ativa 

Clinica (SP) Não 

Vigilância 
Sobreativa 

  
Diferente 
de  Hospital 

Primeira vez 
Não tem nenhuma 
vigilância nesse dia 

Ligar para avaliação 
clínica 

    

Vigilância 
Sobreativa 

Aguarda 
Resultado 

Diferente 
de  Hospital 

Subsequentes - 
Obter e atualizar o 
resultado do teste 
efetuado pelo Utente 

Clinica (MGF) Não 

Vigilância 
Sobreativa 

- - Subsequentes 
Dia Atual >= Dia Fim 
Vigilância 

A data de vigilância 
foi ultrapassada. 
Considere passar o 
utente para "Sem 
Vigilância" 

Clinica (MGF) Não 

Vigilância 
Sobreativa 

- 
Diferente 
de Hospital 

Subsequentes 
Não tem nenhuma 
vigilância nesse dia 

Ligar para avaliação 
clínica 

Clinica (MGF) Não 

Vigilância 
Sobreativa 

Aguarda 
Resultado 

Diferente 
de Hospital 

Subsequentes - 
Obter e atualizar o 
resultado do teste 
efetuado pelo Utente 

Clinica (MGF) Não 

Vigilância 
Sobreativa 

Negativo 
Diferente 
de Hospital 

Primeira vez - 

Informação do 
resultado negativo, 
continuação de 
isolamento e 
vigilância sobreativa 

Clinica (MGF) Sim 

Vigilância 
Sobreativa 

Positivo - Primeira vez - 

Rastreio de Contactos 
e com Isolamento 
Imediato(Inq. 
Epidemiológico) 

    

Vigilância 
Sobreativa 

    Subsequentes 
Independente do 
Score 

Ligar para avaliação 
clínica 

Clinica Não 

Aguarda 
Exame 

    Primeira vez - 
Ligar ao hospital de 
referência para 
validação  

Clinica (SP/MGF) Sim 
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Estado 
Atual 
Vigilância 

Estado 
Exame 

Localização Pessoa/Estado Condicionante Tarefa Gerada Tipo 

Transferência 
da tarefa 
entre dias se 
pendente 

Aguarda 
Exame 

    Primeira vez - 

Isolamento imediato 
de contactos 
próximos (Inq. 
Epidemiológico. 
Resumido) 

Clinica (SP)  e 
Automática 

Sim 

Aguarda 
Exame 

    Subsequentes 
Independente do 
Score 

Ligar para avaliação 
clínica 

Clinica (SP/MGF) e 
Automática 

Não 

Aguarda 
Resultado 

    Primeira vez - 
Obter resultado em 
SINAVE-lab ou 
hospital de referência 

Clinica e 
Automática 

Sim 

Positivo-
Domicilio 

    Primeira vez   

Inquérito 
epidemiológico 
completo e 
Isolamento imediato 
de contactos 
próximos 

Clinica (SP) Não 

Positivo-
Domicílio 

    Primeira vez 
Independente do 
Score 

Ligar para avaliação 
clínica e explicação de 
sinais de alarme 

Clinica (MGF) Não 

Positivo-
Domicílio 

    Subsequentes 
Independente do 
Score 

Ligar para avaliação 
clínica e explicação de 
sinais de alarme 

Clinica (MGF) Não 

Positivo-
Hospital 

    Primeira vez   
Articular transporte 
entre doente e 
hospital 

Clinica Sim 

Negativo     Primeira vez   

Informação do 
resultado negativo, 
continuação de 
isolamento e 
vigilância ativa 

Clinica e 
Automática 

Sim 

Negativo     Subsequentes 
Se Score > 0  e Diz ter 
tido contacto com 
uma pessoa infetada 

Ligar para avaliação 
clínica 

Clinica (MGF) Não 

Negativo     Subsequentes 
Se sem resposta nas 
últimas 24h 

Ligar para relembrar 
preenchimento 

Não clínica e 
Automática 

Não 

Positivo-
Domicílio 

    Primeira vez 
Independente do 
Score 

Ligar para avaliação 
clínica e explicação de 
sinais de alarme 

Clinica (MGF) Não 

Positivo-
Domicílio 

    Subsequentes 
Independente do 
Score 

Ligar para avaliação 
clínica e explicação de 
sinais de alarme 

Clinica (MGF) Não 

Negativo     Primeira vez   

E-mail para levantar 
quarentena, manter 
afastamento social e 
relembrar vigilância 
passiva 

Automática   

Negativo     Primeira vez   

E-mail para levantar 
quarentena, manter 
afastamento social e 
relembrar vigilância 
passiva 

Automática   
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3. Funcionalidades 

3.1. Separador “Pessoas” 

O separador “Pessoas” permite a consulta, edição e adição de utentes, consulta de histórico e adição 

de vigilâncias relativo às instituições à qual o utilizador tem acesso, segundo o perfil atribuído. 

 

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

em questão. 

 

3.1.1. Filtros 

Na zona superior do ecrã, existem diversos filtros e botões para auxiliar a pesquisa de utentes 

específicos no Trace COVID-19. De realçar que só será possível visualizar utentes alocados à sua 

instituição aquando da sua inserção. 

 
Permite a pesquisa de utentes por Instituição a que tem acesso. 

 

Permite a pesquisa de utentes por Unidade Funcional dentro da 
instituição a que tem acesso. 

 

Permite a pesquisa de utentes por Sub Unidade Funcional dentro 
da instituição a que tem acesso. 



 

Trace COVID-19 

Gestão de Vigilâncias 

Data 09/04/2020 

Versão 1.0 

 

10 de 20 
SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE. Av. Da República, nº 61 | 1050-189 Lisboa | Tel.: 211 545 600 | Fax: 211 545 649 

 

 
Permite a pesquisa de utentes por Estado de Vigilância. 

 
Permite a pesquisa de utentes por Estado de Pessoa. 

 
Permite a pesquisa de utentes por Estado de Exame. 

          

Carregando neste botão, permite a pesquisa de utentes 
alocado a qualquer instituição. De realçar que essa 
pesquisa só é possível se se inserir um número de utente 
específico e que tem como objetivo facilitar a 
transferência de utentes entre instituições responsáveis 
por vigilância. 

 

Permite a pesquisa de um utente específico por número de 
utente. 

 
Permite a pesquisa na tabela pelos campos visíveis na mesma. 

Ao pesquisar utentes em Todas as Instituições, se esse não se encontrar sob responsabilidade da sua 

instituição, o botão de transferência de responsabilidade  aparecerá associado ao utente. Ao 

carregar nesse botão, uma mensagem de aviso irá surgir. Não é permitido o acesso a informação 

clínica do utente sem antes haver uma assunção da responsabilidade deste utente, ficando a respetiva 

informação registada em auditoria. 

 

3.1.2. Inserção de utentes 

Para adicionar utentes à lista, pode se proceder de duas maneiras.  

1. A primeira é a inserção manual através do botão , em que surgirá um formulário de 

preenchimento de dados.  

2. A segunda opção, é a inserção em massa de utentes, preenchendo um Excel tipo 

disponibilizado em . Ao optar pela primeira opção, o seguinte formulário surgirá: 
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Inserindo o número de SNS do utente e carregando na lupa, vários campos serão preenchidos 

automaticamente com dados associados ao utente, provenientes do RNU, que não poderão ser 

alterados. 

É necessária uma especial atenção aquando do preenchimento dos dados abaixo referidos, pois irão 

determinar e influenciar a geração de tarefas automáticas para o utente.  

 
O estado da vigilância também irá incidir 
sobre a geração de tarefas diárias. 

 
O estado da pessoa também irá incidir 
sobre a geração de tarefas diárias. 

 
O estado do exame também irá incidir 
sobre a geração de tarefas diárias 

 

As tarefas diárias só serão criadas para 
utentes com localização “Domicílio”, 
pois utentes colocados em Hospital ou 
CSP serão vigiados pelas próprias 
instituições. 

Ao inserir um utente numa Instituição Hospitalar, é importante colocar o utente em localização 

“Hospital” e em estado de vigilância “Sem vigilância”. 

Seguem abaixo as definições dos vários conceitos: 

Estado Pessoa 

Suscetível Sem critério de caso e sem exposição conhecida 
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Exposto Sem critérios de caso e com exposição conhecida 

Suspeito Com critério de caso suspeito 

Infetado assintomático Teste positivo, sem sintomas 

Infetado sintomático Teste positivo, com sintomas de caso 

Curado Utente que cumpre cura, segundo a Norma 04/2020 

Infetado (achado laboratorial) Teste positivo importado pelo SINAVE-Lab 

Óbito Utente falecido 

Estado Exame 

Pendente Sem exame prescrito 

Aguarda Exame Aguarda colheita  

Aguarda Resultado Exame em processamento 

Positivo Após RT-PCR positiva 

Negativo Após confirmação de negativação 

Inconclusivo Resultado de exame inconclusivo 

Localização 

Domicílio - 

Hospital Utente internado 

Hospital-UCI Utente internado em UCI 

CSP Utente em observação em CSP 

Unidade de Testes Utente encaminhado para unidades de testes 

 

3.1.3. Operações 

a.  Editar os dados do utente:   
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 O separador de edição de utente permite a 
edição dos dados não provenientes do RNU, 
relativos ao estado de vigilância, aos 
sintomas, contactos e origem do mesmo. 

Um novo campo correspondente ao “Estado 
da Pessoa” foi adicionado, com os seguintes 
estados: 

- Suscetível: qualquer pessoa sem sintomas de 
caso suspeito e sem exposição conhecida;  

- Exposto: qualquer pessoa sem sintomas de caso 
suspeito e com exposição conhecida a caso 
confirmado de COVID19  

- Suspeito: qualquer pessoa com critérios de caso 
suspeito, em conformidade com as disposições 
normativas da DGS  

- Infetado Assintomático: Qualquer pessoa com 
teste positivo, mas sem sintomas  

- Infetado Sintomático: Qualquer pessoa com 
teste positivo e com sintomas de doença COVID19  

- Curado: Qualquer pessoa com evidência de cura 
por realização de teste, em conformidade com as 
disposições normativas da DGS  

- Óbito: Morte por qualquer causa  

- Por atribuir: ainda sem estado definido  

Nota: um utente com sintomas compatíveis com 
caso suspeito e com link epidemiológico a caso 
confirmado deve ser marcado como "Suspeito" e 
selecionada a opção "É contacto". 

 

b. Consultar os detalhes do utente:   

No ecrã pretendido, é possível visualizar mais detalhes do que os apresentados no ecrã inicial, como 

indicado na imagem abaixo. 
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As múltiplas partes do ecrã serão descritas abaixo. 

 

Estado por Atribuir Corresponde ao novo estado da pessoa mencionado na edição de utente. 

Nº Utente Número de utente. 

Contacto Contacto telefónico do utente. 

Email Email do utente. 

Tipo Tipo de utente 

Início Vigilância 
Data de início de vigilância, com o número de dias que decorreram desde 
então até ao momento atual. 
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Vigilância 
Tipo de Vigilância em que o utente se encontra, com um código de cores para 
diferenciar melhor os diferentes tipos existentes. 

Último Exame Estado do último exame efetuado pelo o utente. 

Localização Localização atual do utente. 

 

Data de início: 

Data de fim: 
Identifica a data de início ou fim de vigilância do utente. 

Inst. Vigilância Instituição responsável pela vigilância do utente. 

UF Vigilância Unidade funcional responsável pela vigilância do utente. 

Origem Proveniência do utente. 

Início/Fim Sintomas Data de início/Fim de sintomas de utente. 

Razão Razão pela qual o utente foi inserido na plataforma. 

Notas Notas extra relativas ao estado do utente. 

 

Histórico Utente 
Histórico de alterações do estado de vigilância, estado de exame ou 
localização do utente. 

Histórico Vigilância Histórico de vigilância do utente. 
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SINAVE LAB Histórico de notificações laboratoriais de exames. 

Histórico instituições Histórico de instituições onde se encontrou o utente. 

Clicando nos detalhes em cada uma destas categorias, é possível visualizar quem foi responsável pelas 

alterações. 

Esta parcela dos detalhes do utente tem os dados todos retirados do RNU, não editáveis. 

c. Consultar o histórico de vigilância do utente:   

d. Adicionar uma vigilância para o utente:   
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3.2. Separador “Vigilâncias” 

O separador “Vigilâncias” permite a consulta e adição de vigilâncias de utentes. 

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

em questão. 

 

3.2.1. Filtros 

Na zona superior do ecrã, existem dois filtros para auxiliar a pesquisa de utentes específicos no Trace 

COVID-19. De realçar que só será possível visualizar utentes alocados à sua instituição aquando da sua 

inserção. 

 

Permite a pesquisa de vigilâncias efetuadas pela Instituição a que 
tem acesso. 

 

Permite a pesquisa de vigilâncias por Data. 
Por defeito, são apresentadas as vigilâncias 
dos últimos 5 dias. 

 
Permite a pesquisa na tabela pelos campos disponíveis na 
tabela. 

3.2.2. Inserção de Vigilâncias 

Para adicionar vigilâncias à lista, pode proceder da seguinte maneira: preenchendo um Excel tipo 

disponibilizado em .  
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3.2.3. Operações 

 
Consultar os detalhes de uma vigilância. É possível visualizar mais detalhes do que os 
apresentados no ecrã inicial. 

 

3.3. Separador “Tarefas” 

O separador “Tarefas” permite a consulta de tarefas por iniciar ou pendentes (“Retomar”). Os filtros 

permitem a pesquisa por Unidade Funcional, Sub Unidade Funcional, Tipo de Tarefa e Estado da 

Pessoa. A ordenação funciona da mesma maneira que nos dois outros separadores. 
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Por defeito, as tarefas apresentadas são as que ainda não foram terminadas. No entanto, carregando 

no pisco , será possível visualizar as tarefas que já foram finalizadas. 

Os utilizadores não são atribuídos a tarefas, devendo eles iniciar as tarefas, divididas entre clínicas 

(MGF), epidemiológica (SP) e não clínicas, numa lógica de first-come, first-serve. 

3.3.1. Operação 

Ao iniciar uma tarefa, o nome de utilizador de quem a iniciou ficará automaticamente associado à 

mesma. Aparecerá uma caixa com a descrição da tarefa a realizar, dados da pessoa e a possibilidade 

de alterar o estado do exame do utente. É importante carregar no botão “Terminar Tarefa” para esta 

não ficar pendente. 
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Controlo do Documento 

Histórico de alterações 

Versão Data Autores Revisores Alterações Aprovação 

1.0 09/04/2020 Teresa Cardoso Duarte Sequeira   

1.1 16/04/2020 Teresa Cardoso Duarte Sequeira 

Visualização e edição 
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Duarte 

Sequeira 
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