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Alerta Precoce de Anomalias Epidemiológicas

▪ Deteção automática de surtos: COVID-19 | Legionella | Doença X | …

Previsão de Resistência a Antimicrobianos

▪ Identificação automática, ao nível do paciente, de risco de falha de antibioterapia

Previsão de Afluência a Urgências e Consumos

▪ Previsão da afluência a urgências, do número de internamentos e do consumo de 
antimicrobianos

Agregação de dados anonimizados de várias unidades de saúde + 
informação geográfica | demográfica | científica | meteorológica
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Clinidata® PREDIKT | Impacto Humano e Económico

Componentes Referência*2 Cenário
c/ PREDIKT

População abrangida pelas unidades de saude [INE, Censos 2011] 623 942 
Nº médio anual de casos de infeção RA 10 900 6 010 
Projeção Nº de mortes extra anuais associado a RA 709 427 
Projeção DALY (anos) 1 622 633 
Projeção do nº de dias hosp devidos a RA por ano 71 594 39 475 
Projeção EHD (dias) 4 497 1 754 
Projeção de custos hospitalar extra devidos a RA (EUR), por ano €26 192 748 €14 442 056 
Projeção de extra outpatient costs devidos a RA (EUR), por ano (visitas de follow-up) €282 310 €155 659 
Projeção de Perdas de produtividade devido a ausências do trabalho (EUR), por ano €4 245 947 €2 341 114 
Projeção de Perdas de produtividade devido a óbito associado a infecção (EUR), por ano €12 588 215 €6 940 842 

Projeção de Custos Totais (EUR - Ano referencia 2016) €43 309 220 €23 879 671 

Impacto Consolidado (EUR - Ano) -€19 429 549 

*Model HEB – AMR, Adoración Navarro Torné, Tommi Asikainen, Carl Suetens, ECDC 2009; Valores de referência 2017; Uso de Preços Correntes
ajustados à Inflação e poder de compra [Prices and purchasing power parities (PPP) - OECD]
*2 População do Estudo Projeto I&D RESISTIR 2016-2019 (Valor médio anual)

Glossário: DALY: Disability Adjusted Life Year; EHD: Extra Hospital Days



Clinidata® PREDIKT | Arquitetura
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Clinidata® PREDIKT | Dashboard de deteção de surtos
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▪ Inputs principais:

▪ Padrões de afluência por área geográfica

▪ Aos hospitais: 
Urgências e Internamentos

▪ Aos laboratórios: 
Realização de análises relativas a 
doenças infecciosas

Clinidata® PREDIKT  | Algoritmo



▪ Os dados enviados para o nó PREDIKT CORE são 
pseudoanonimizados, garantindo-se que apenas a unidade 
de saúde de onde os dados provêm tem a capacidade de 
associar os dados às pessoas a que se referem. 

▪ O sistema PREDIKT utiliza as melhores práticas internacionais de anonimização / 
pseudoanonimização.

▪ Eliminação de identificadores externos de pacientes (ids nacionais, nome, morada, etc.)

▪ Datas de nascimento convertidas em intervalos de idades

▪ Privacidade diferencial (em curso): inserção de ruído aleatório em alguns atributos do paciente, 
por exemplo, o local onde reside

Clinidata® PREDIKT  | Proteção de Dados Pessoais



▪ Avaliação da Deteção automática de surtos

▪ Surtos de COVID-19
▪ 9 dias antes (antecedência média dos surtos relativamente ao resultado positivo da análise SARS-COV-2)

▪ 80% dos pacientes detetados em surtos, estão incluídos em surtos com paciente(s) COVID positivo confirmado(s)

▪ Surto de Legionella na zona Norte em out/nov 2020
▪ 7 dias antes (antecedência da deteção do foco do surto relativamente às primeiras notícias)

▪ Agregação de dados de vários hospitais / labs permite 
detetar surtos mesmo que os pacientes de 
uma região visitem hospitais / labs diferentes

▪ Complementar às demais ferramentas da DGS

▪ SINAVE, Trace COVID, STAYAWAY COVID, etc.

Clinidata® PREDIKT  | Resultados do Piloto 2020



Clinidata® PREDIKT | Próxima Doença X

https://www.who.int/activities/prioritizing-diseases-for-research-and-
development-in-emergency-contexts

https://www.who.int/activities/prioritizing-diseases-for-research-and-development-in-emergency-contexts

