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EPICENTRE.PT 

Registo nacional de casos pediátricos de Covid-19 com internamento hospitalar  
 
 

 O que é o EPICENTRE.PT 

O registo de episódios internamento em idade pediátrica com infecção por SARS-CoV2 na 
plataforma online EPICENTRE.PT operacionaliza em Portugal o registo internacional EPICENTRE, 
promovido pela ESPNIC – European Society for Paediatric and Neonatal Intensive Care, em 
colaboração com a Murdoch Children Research Institute, da Universidade de Melbourne, Austrália. 

 Objectivos  

O registo EPICENTRE.PT visa a compilação sistemática e estruturada de informação clínica, 
laboratorial e epidemiológica sobre os episódios de internamento com infecção por SARS-CoV2 em 
idade pediátrica que permita:  

 contribuir para o melhor conhecimento da epidemiologia, apresentação, necessidades de 
cuidados e evolução da doença Covid-19 pediátrica em geral e da neonatal de transmissão 
vertical e horizontal, 

 identificar particularidades diferenciadoras da infecção ao longo do espectro da idade 
pediátrica e das vias de transmissão, com especial atenção à infecção pediátrica em geral, à 
neonatal de transmissão vertical e horizontal, à infecção por transmissão nosocomial, 

 identificar factores preditivos de gravidade da doença Covid-19 pediátrica, 
 identificar complicações e sequelas, descrevendo a sua gravidade e evolução. 

 Entidades responsáveis  

O EPICENTRE.PT é da responsabilidade clínica das secções de cuidados intensivos pediátricos 
(Sociedade de Cuidados Intensivos Pediátricos) e de neonatologia (Sociedade Portuguesa de 
Neonatologia) da Sociedade Portuguesa de Pediatria, em estreita colaboração com o Departamento de 
Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). O INSA assume-se 
como o responsável institucional da correcção ética e legal, relação com os parceiros internacionais, 
da gestão técnica da plataforma online e liderança na análise de dados e na elaboração de relatórios 
científicos. 

 Critérios de inclusão no EPICENTRE.PT 

Podem ser inseridos online no registo EPICENTRE.PT os episódios de internamento ocorridos em 
Portugal desde Março de 2020, em que tenha sido identificada infecção por SARS-CoV2, com os 
seguintes critérios: 

 A unidade de estudo é o “episódio de internamento” (não o indivíduo), admitindo-se que o 
mesmo indivíduo possa ser internado em mais do que um episódio. 

 Entende-se por “episódio de internamento” o período abrangido entre admissão e alta 
hospitalar, incluindo eventuais transferências entre instituições e/ou unidades hospitalares. 
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 A infecção por SARS-CoV2 pode ser: 

 infecção aguda e o motivo do internamento índice, 
 infecção nosocomial em internamento por outro motivo, 
 síndrome inflamatória multisistémica (MIS-C/PIMS-TS), 
 infecção de parturiente condicionando internamento do recém-nascido. 

 Os episódios a registar podem ser referentes a qualquer indivíduo em idade pediátrica: 
 do nascimento até aos 18 anos, em indivíduos previamente saudáveis, ou  
 até aos 24 anos, em jovens com doença crónica ainda acompanhados em ambulatório 

e internamento nas unidades pediátricas; 
 A infecção por SARS-CoV2 deve estar verificada laboratorialmente (pelos critérios em 

vigor), na criança ou adolescente ou, no caso de recém-nascido, pelo menos na mãe. No caso 
de se tratar do registo de Síndrome Inflamatória Multisistémica (MIS-C/PIMS-TS), é 
necessária PCR ou serologia positiva para SARS-CoV2. 

 Durante o período inicial de verificação do funcionamento do sistema de notificação 
electrónica, o registo estará limitado aos episódios de internamento que tenham envolvido 
unidades de neonatologia ou unidades de cuidados intensivos.  

 Logo que comprovado o regular funcionamento do sistema, será possível e é desejável o 
registo de episódios de internamento em qualquer unidade pediátrica.  
 

 Acesso à plataforma de inserção de dados do EPICENTRE.PT 

O acesso à plataforma de inserção de dados online do EPICENTRE.PT não requer a instalação de 
software específico no computador, nem de códigos específicos de acesso.  

O acesso à plataforma é feito através da hiperligação que a Sociedade de Cuidados Intensivos 
Pediátricos e a Sociedade Portuguesa de Neonatologia disponibilizarão às unidades de internamento 
de crianças com infecção por SARS-CoV2 que expressem o desejo de participar. 

 Sociedade Portuguesa de Neonatologia: acesso à hiperligação na área reservada do seu 
website https://www.spneonatologia.pt/login/  

 Sociedade de Cuidados Intensivos Pediátricos: hiperligação de acesso enviada por e-mail ao 
Coordenador e aos colegas responsáveis pelo registo de cada UCIP. 
 

 A plataforma online de inserção de dados do EPICENTRE.PT 

A plataforma de inserção e armazenamento de dados do EPICENTRE.PT foi desenvolvida para 
Portugal pelo Departamento de Epidemiologia do INSA, onde está alojada.  

O formulário electrónico de inserção de dados está concebido para se navegar por ele em sequências 
que variam consoante os dados inseridos. Encontrar-se-ão: 

 um bloco comum inicial, com: 
  identificação geral do episódio de internamento (inclui as datas-chave do episódio),  
 identificação da instituição e do profissional responsáveis pelo registo (inclui o e-mail 

de contacto do profissional); 

https://www.spneonatologia.pt/login/
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 blocos específicos de diferentes situações clínicas e epidemiológicas, para os quais o percurso 
do formulário é encaminhado, consoante as opções assinaladas no decorrer do registo: 

 recém-nascido internado por positividade da mãe para SARS-CoV2; 
 recém-nascido internado em unidade neonatal com infecção por SARS-CoV2; 
 recém-nascido internado em unidade de cuidados pediátricos com infecção por SARS-

CoV2; 
 criança ou adolescente internado em unidade de cuidados pediátricos com infecção 

aguda por SARS-CoV2 ou Síndrome Inflamatória Multisistémica (MIS-C/PIMS-TS). 
 As opções assinaladas no decorrer do registo que determinam os percursos do formulário são: 

 idade à admissão até 30 dias ou após 30 dias; 
 local de internamento no episódio índice. 

 

 Cuidados a ter na inserção de dados no registo EPICENTRE.PT 

A inserção dos episódios de internamento no registo online gera um código específico para cada 
episódio.  

Solicita-se que cada unidade de internamento guarde a listagem dos códigos específicos dos 
episódios registados na plataforma EPICENTRE.PT, para poder identificá-los para completá-los e, 
caso seja necessário, confirmar alguns dos dados inseridos, assim como para futura recolha de 
informação sobre evolução após alta. 

O formulário electrónico online não tem campos obrigatórios mas tem requisitos de inserção de 
dados, para os quais se solicita especial atenção:  

 há campos de preenchimento por pop-up menu ou por calendário,  
 há campos de cálculo automático, 
 é solicitada a inserção de valores nas unidades indicadas, 
 são solicitados valores de escalas clínicas de gravidade e a verificação de algumas condições 

clínicas; junto a esses campos encontram-se hiperligações para os instrumentos de cálculo ou 
as definições. 

 
É possível interromper o registo de um episódio e regressar mais tarde para prosseguir o 
preenchimento: 

  é necessário seleccionar essa opção no final da página; 
 será enviado por e-mail um código específico de acesso ao registo para prosseguir o 

preenchimento mais tarde; 
 este código deve ser guardado em lugar acessível mas seguro e devidamente identificado; 

 
A equipa técnica do EPICENTRE.PT consegue identificar duplicações de registos de episódios de 
internamento, pelo que, no caso de episódios em que ocorrem transferências entre instituições, não 
deve haver receio de registar o episódio.  
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Haverá sempre ganho de informação se todas as unidades de internamento envolvidas registarem os 
episódios de internamento. 

 Princípios éticos e legais 

O registo de episódios de internamento no EPICENTRE.PT é confidencial e preserva o anonimato do 
doente, mas requer o consentimento esclarecido formal do titular dos dados (pais, tutores ou 
adolescente).  

Os documentos de informação para solicitar consentimento e para o conceder são acessíveis através 
da plataforma de inserção de dados. Devem ser impressos, assinados e guardados pela unidade que 
faz o registo e pelo titular dos dados. 

O projecto obteve pareceres favoráveis da Comissão de Ética e do Responsável de Protecção de 
Dados do INSA. 

 Análise de dados e divulgação de resultados e de indicadores 

A análise de dados nacionais, a elaboração de relatórios com resultados parcelares e a publicação de 
artigos científicos são da responsabilidade partilhada dos parceiros nacionais.  

As unidades de internamento participantes e os profissionais responsáveis pelos registos locais 
poderão aceder aos dados da sua instituição e participar activamente na análise de dados e elaboração 
de documentos de divulgação de resultados por solicitação de acesso aos dados à guarda do INSA. 

Todos os profissionais que participem activamente na análise de dados e elaboração de documentos 
de divulgação terão reconhecimento de autoria. 

Todas as unidades de internamento participantes e os profissionais responsáveis pelos registos locais 
serão indicados em todos os documentos de divulgação como membros da Equipa EPICENTRE.PT. 

Os Boletins Informativos, Relatórios, apresentações e publicações estarão acessíveis através dos 
websites dos parceiros. 

 Relação entre o EPICENTRE.PT e o projecto internacional EPICENTRE  

O registo EPICENTRE.PT foi desenvolvido em colaboração estreita com o projecto EPICENTRE, 
com o qual partilha conteúdos e definições, e permite vantagens importantes: 

 a plataforma de inserção de dados está em português europeu; 
 inclui variáveis próprias, adaptadas às necessidades de informação identificadas pelas 

sociedades clínico-científicas responsáveis; 
 a base de dados gerada está alojada no INSA, que garante a sua gestão operacional, no 

cumprimento das regras de segurança em vigor na União Europeia; 
 a análise dos dados nacionais é responsabilidade das  sociedades clínico-científicas 

portuguesas, em colaboração com o INSA, e é autónoma do projecto EPICENTRE; 
 os dados recolhidos em Portugal poderão ser partilhados com o projecto EPICENTRE, de 

acordo com o protocolo estabelecido e em cumprimento das boas práticas e dos regulamentos 
da  União Europeia; 
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 a partilha de dados de episódios ocorridos em todo o Mundo aumenta a capacidade de 
conhecimento do sistema EPICENTRE. 

 

 Impactos previstos 

 Obter-se-ão indicadores de exposição epidemiológica, de frequência de sinais clínicos e de 
indicadores de efeito associados à doença Covid-19 pediátrica. Será feita a exploração de 
modelos de predição de gravidade da doença Covid-19 pediátrica. 

 Haverá contributo para a melhoria do conhecimento de factores de risco, com interferência da 
prevenção primária, secundária e terciária da doença Covid-19 pediátrica. 

 O Registo EPICENTRE.PT permitirá estabelecer em breve uma base de trabalho para estudar 
também os efeitos a médio e a longo prazo da doença Covid-19 pediátrica. 

 Haverá a publicação independente de resultados portugueses e a integração do registo 
nacional na divulgação dos indicadores obtidos pela rede internacional. 

 Há potencial de colaboração com outros países de língua oficial portuguesa, pela partilha de 
documentação e de infra-estruturas técnicas de suporte, com liderança do INSA. 

 

 Contactos da equipa de coordenação  

Para obter informações ou esclarecimentos adicionais, contacte: 
 

 Sobre assuntos do Registo Neonatal: Edmundo Santos (representante da Sociedade 
Portuguesa de Neonatologia da Sociedade Portuguesa de Pediatria) ejssantos@gmail.com  

 
 Sobre assuntos do Registo Pediátrico: Cristina Camilo (representante da Sociedade de 

Cuidados Intensivos Pediátricos da Sociedade Portuguesa de Pediatria) 
cristinacamilo.cc@gmail.com  

 
 Sobre a plataforma online de registo de dados: Rita Roquette (Departamento de 

Epidemiologia, INSA) rita.roquette@insa.min-saude.pt 
 

 Sobre assuntos técnicos do Registo: Tatiana Alves (Departamento de Epidemiologia, INSA) 
tatiana.alves@insa.min-saude.pt  

 
 Sobre assuntos editoriais e gerais do Registo: Daniel Virella, coordenador (Departamento de 

Epidemiologia, INSA e Sociedade Portuguesa de Neonatologia da Sociedade Portuguesa de 
Pediatria) daniel.virella@insa.min-saude.pt  

 
 

Lisboa, 28 de Janeiro de 2021 
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