
19 de junho de 2020 

Manual de instruções: 
Aplicação para reduzir o tempo de espera para 
avaliação clínica das pessoas com suspeita de 
COVID-19 e para documentar a monitorização 
dos doentes de risco.  

Antes da avaliação clínica, a pessoa a ser examinada instala a aplicação  
"MY PATIENT DATA" no telemóvel e utiliza-a para preencher o 
formulário "Hist. Med. COVID-19". A aplicação gera um código de 
barras com o qual os dados introduzidos podem ser transferidos para 
qualquer software clínico (p. ex. sistema de registo clínicos eletrónico), 
usando um leitor de código de barras, SEM necessidade de instalar 
software adicional (os leitores de códigos de barras funcionam como um 
teclado). Este processo ajuda a acelerar o processo de registo de 
informação. A aplicação apenas grava os dados localmente, no 
telemóvel. Posteriormente, a aplicação pode ser usada para registar a 
informação de monitorização do doente durante uma eventual 
quarantena.  

 

1) Instalação da aplicação 

Apple iOS: Inicie a Apple App Store 
=> Pesquise "My Patient Data" 
=> Instale 
=> Inicie a aplicação 

Alternativa: Digitalize este código QR usando um telemóvel: 

 

 

Google Android: Inicie o Google Play 
=> Pesquise "My Patient Data" 
=> Instale 
=> Inicie a aplicação 

Alternativa: Digitalize este código QR usando um telemóvel:  

  



2) Preencha o formulário Hist. Med. COVID-19 

=> Grave (“salvar“) => Código de barras 

           
 

3) Transferir os dados para o sistema clínico do computador 

Fazer Login no sistema clínico 

=> Abrir o ficheiro do doente em causa 
=> Abrir o formulário da história médica / nota clínica  
=> Clicar no campo de texto apropriado (com o cursor)  
=> Digitalizar o código de barras gerado no telemóvel com o leitor de 
códigos de barras (distância aproximada de 20cm; é possível digitalizar 
através de um painel de vidro; deve ser garantido que o telemóvel está 
com brilho suficiente) 

 
=> Verificação: é o ficheiro do doente correto? Os dados são plausíveis? 

=> Guardar a informação transferida



4) Registo da informação de seguimento em doentes de risco 

Em doentes que têm risco de doença COVID-19 mais grave devido a 
doenças prévias (p. ex. doenças cardiovasculares, tumores), a aplicação 
pode ser usada para registar informação de seguimento, para além da 
história médica COVID-19. A aplicação pode ser usada para fazer essa 
monitorização, lembrando o doente de registar os sinais vitais e 
gravidade dos sintomas uma vez por dia.  

 

Ativar o registo de seguimento com função de notificação / alarme 

Inicie a aplicação 

=> Clicar em "(+)" 

=> Selecionar a categoria “Curso” (Seguimento) 

=> para dispositivos iOS: dê permissão para notificações 

=> Introduzir a informação de seguimento e gravar (“salvar”) 

 

         

 
     

 

  



Ligar e desligar a função de notificação 

A partir do momento em que o seguimento (“Curso”) é aberto, a 
aplicação notifica uma vez por dia para registar informação de 
seguimento da doença. 

Esta notificação pode ser desativada do seguinte modo: 

Inicie a aplicação 

=> Símbolo ≡ (canto superior esquerdo, preferências) 

=> Clicar no X vermelho próximo de “Sinais vitais” 

=> Confirmar que pretende remover a notificação 

Logo que seja introduzida nova informação de seguimento, a função de 
notificação é reativada. 

 

Transferência da informação de seguimento para o software clínico 

Idêntica à transferência da Hist. Med. COVID-19. 

 

 

Se tiver questões relacionadas com esta aplicação, por favor contacte 

info@hippokrates-it.de 


