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Projeto PHIRI
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O Projeto “Population Health Information Research

Infrastructure” (PHIRI) visa facilitar e apoiar a

investigação aberta, interligada e orientada por dados

sobre a saúde da população europeia numa perspetiva de

COVID-19.

Desde 2015, vários parceiros têm vindo a lançar as bases

para a construção de uma Infraestrutura de

Investigação em Saúde Populacional (DIPoH) a ser

utilizada para superar futuras crises e apoiar as decisões

políticas em matéria de saúde pública.

PHIRI = DIPoH
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Projeto PHIRI
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Este projeto envolve 41 parceiros de 30 países e 6

iniciativas europeias.

É composto por 9 pacotes de trabalho:

Coordenação
Portal de Informação

sobre Saúde
Comunicação

Infraestrutura de 

Investigação Federada 

“Rapid Exchange 

Forum”
Sustentabilidade

Metodologias

de Investigação

Casos de 

Uso

Estudos

Prospetivos
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Dos dados a políticas baseadas em evidências
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Dados

Informação

Conhecimento

Políticas

Recolha e mapeamento de dados existentes sobre a COVID-19

Análise dos dados recolhidos e comparação com os dados existentes

Utilizar a informação gerada e aplicá-la no contexto pretendido

Através dos conhecimentos gerados, aplicar em medidas e acções políticas

• Mapeamento de actividades de capacitação e políticas durante a

COVID-19 na Europa

• Revisões sistemáticas sobre os métodos utilizados durante a COVID-19

• Entrevistas para avaliar os Sistemas de Informação de Saúde

• Casos de Uso: Estudos longitudinais retrospectivos observacionais

• Análise prospectiva das crises de Saúde Pública
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Casos de Uso + Infraestrutura de Investigação Federada

5

Caso de Uso A - Populações vulneráveis, desigualdades e 
fatores de risco com impacto direto ou indireto nos 
resultados da COVID-19

Caso de Uso B - Atraso no tratamento de doentes 
com cancro

Caso de Uso C - Use Case C - Efeitos da pandemia 
da COVID-19 na saúde materna e neonatal

Caso de Uso D - Mudanças relacionadas com a COVID-
19 na saúde mental da população

Data Hub Austríaco

Data Hub Português

Data Hub Finladês

...

Data Hub Espanhola
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Portal de Informação sobre Saúde
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Fontes de dados e 

fornecedores/gestão

de dados

Informação sobre

focos nacionais e 

redes de investigação

Projectos de informação

sobre saúde nos países e 

em toda a Europa

Ferramentas para 

orientações legais

e éticas

Formação e Capacitação

em todas as áreas da 

saúde populacional

Catálogo de 

publicações, relatórios, 

directrizes e artigos
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Conclusões
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À medida que a Pandemia da COVID-19 evoluiu, foi

possível reconhecer fragilidade nos cuidados de saúde:

• NÃO havia dados

• A recolha de dados não foi PADRONIZADA

• Os dados não eram INTEROPERÁVEIS

Como tal, o Portal Europeu de Informação de Saúde

foi lançado em Maio de 2021 e o PHIRI tem como

objetivo fornecer o apoio necessário ao diálogo político

e ao Espaço Europeu de Dados de Saúde.

Desta forma, a agregação de dados e a implementação

de uma Infraestrutura de Investigação Federada

sustentável sobre saúde populacional aumenta a

preparação nacional e europeia para uma pandemia

através da investigação.

6 acções para a 

elaboração de 

políticas

baseadas em

evidências

Reportar os

resultados do 
orçamento

Orientar os fundos para 

programas baseados em
evidências

Exigir

acção

através da 
lei estatal

Definir níveis
de evidência

Mapeamento

programas
existentes

Comparar

custos e 

benefícios de 
programas



Nome: Mariana Peyroteo

E-mail: mariana.peyroteo@nms.unl.pt

Segue-nos no Twitter: @PHIRI4EU
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Muito obrigada
pela atenção!
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