Assunto: Garantia do Anonimato e Confidencialidade de Dados dos
Hospitais Participantes no PPS II 2017
Dado que surgiram dúvidas por parte de colegas e membros de conselhos de administração
hospitalares, sobre a garantia de confidencialidade dos dados Inquérito Nacional de Prevalência
de Infecção - PPS II, e recente divulgação das listas de códigos dos centros hospitalares, temos a
esclarecer que:
1 - Foi desde início propósito da Direção do PPCIRA que a cada unidade fosse divulgado apenas
o seu código hospitalar local.
2 - No decurso do processo de divulgação dos códigos dos grupos hospitalares (código AHGHelics), necessariamente célere por já estar a decorrer o PPS, foram os mesmos divulgados por
todas as unidades.
3 - Desta forma, alguns dos códigos dos hospitais e grupos hospitalares que estão a ser utilizados
no PPS-II poderiam vir a ser do domínio público.
Poderá assim, ser questionado como garantirá o PPCIRA a anonimização completa dos dados e
dos Hospitais.
Pelo exposto, gostaríamos que ficasse claro que:
1- A nível hospitalar, cada unidade é responsável pela manutenção segura da sua base de dados
de doentes (formulários em papel e bases de dados eletrónicas - Helics.win)
2- A confidencialidade ao nível do doente, é feita automaticamente aquando da exportação de
dados para a Direção Nacional, dado que a identificação do doente (numero de SNS, de processo
hospitalar, ou outro utilizado pela equipa de colheita de dados) não é exportado a partir da base
de dados.
3- Havendo a possibilidade de pelo Código Hospitalar (com formato PTxxx), ou código hospitalar
(AHG-Helics) ser identificada a unidade ou grupo hospitalar, decidiu esta Direção, que na
migração final dos dados para o ECDC, estes códigos serão substituídos por outros, de forma a
impedir o acesso de terceiros, a nível europeu, aos dados por unidade ou por grupo hospitalar.
Esta segunda anonimização dos dados prévia ao envio de dados para o ECDC, permitirá com
segurança afirmar que nenhuma entidade externa poderá identificar a unidade hospitalar a que
pertencem os dados.
Esperamos, com este esclarecimento, responder às preocupações entretanto manifestadas.

Com os melhores cumprimentos,

Lisboa, 19 de maio de 2017
A Direção do PPCIRA / Coordenação Nacional do Estudo PPS-II

