
USP e BP-A Beneficência Portuguesa de São Paulo: parceria científica 
para uso de Inteligência Artificial durante a pandemia de COVID-19 
  
Descrição 
Trata-se de parceria que se propõe a analisar os dados de atendimentos de 
pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19, atendidos na BP- A 
Beneficência Portuguesa de São Paulo, entre março de 2020 e abril de 2021, 
desenvolvendo modelos preditivos para diagnóstico e para prognóstico, através 
da utilização de algoritmos de machine learning (considerada a inteligência 
artificial moderna, aquela que aprende com os dados e vai ficando mais 
“inteligente” à medida que analisa mais dados). 
  

A BP fornecerá os bancos de dados estruturados e auxiliará no planejamento 

epidemiológico e desenho dos projetos de pesquisa e na análise/interpretação 
dos dados. 
  

A USP, através do LABDAPS (Laboratório Big Data e Análise Preditiva em 

Saúde) vinculado à Faculdade de Saúde PÚBLICA, participará do 
planejamento epidemiológico e desenho dos projetos e fornecerá a análise 
estatística, além de realizar análise estatística e testar diversos algoritmos 
de machine learning para avaliar os dados e construir os modelos. 
  
Objetivos 

         Do ponto de vista prático: o projeto almeja disponibilizar modelos diagnósticos e 
preditivos, construídos com inteligência artificial, para  que as Instituições de Saúde, 
especialmente as brasileiras, possam utilizar para a tomada de decisão em relação a 
tratamentos e também para a alocação mais correta/racional de recursos diagnósticos 
e terapêuticos. 

         Do ponto de vista acadêmico: gerar publicações científicas relevantes. 

         Do ponto de vista estratégico: fomentar cultura de inovação e vanguarda e 
aproximar um centro acadêmico de excelência, do cotidiano de uma Instituição de 
referência em Saúde no Brasil, convertendo conhecimento científico em ações práticas 
que possam beneficiar diversas pessoas. 

  
Período 

O projeto levantará dados de março de 2020 a abril de 2021. 
  
Financiamento 
O financiamento é próprio e cada Instituição contribuirá com as horas de 
trabalho de seus colaboradores. 
  
Pesquisadores Principais 

         Pesquisador BP: Gabriel Dalla Costa  
o   Médico com especialização em Clínica Médica e Epidemiologia 

o   Gerente Executivo de Inovação Médica da BP 
  

         Pesquisador USP: Alexandre Dias Porto Chiavegatto Filho 
o   Economista com pós-doutorado em Harvard 
o   Professor Livre Docente da Faculdade de Saúde Pública da USP 

  



Pesquisadores Associados 

         André Filipe Batista -USP 

         Lilian Quintal Hoffmann - BP 

         Fabricio Armando do Nascimento - BP 

         Anderson Geraldo do Nascimento - BP 
 


