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Circular Informativa – Maio 2018 

O Programa de Vigilância Nacional da Paralisia Cerebral aos 5 Anos de Idade – PVNPC5A pede 
particular atenção para o registo, até à primeira semana de Junho de 2018, de crianças com paralisia 
cerebral que cumpriram 5 anos entre 2013 e 2016 (nascidas entre 2008 e 2010), a incluir na 
campanha anual de submissão dos dados nacionais à SCPE – Surveillance of Cerebral Palsy in Europe. 
Apenas os casos validados e transcritos a tempo poderão ser enviados. 

O PVNPC5A participa na SCPE, que deve proporcionar à Comissão Europeia evidência baseada nos 
registos que oriente as directivas e as recomendações da União Europeia para a paralisia cerebral. 

O número de casos nascidos em 2001-2007 (que cumpriram 5 anos até 2012) registado no PVNPC5A 
está dentro do esperado. Até ao início desta campanha, o registo de crianças nascidas em 2009 
apenas chega a cerca de 66% do esperado. O reconhecimento de registos nacionais pela SCPE exige a 
cobertura nacional mínima de 80% dos casos esperados.  

É possível notificar através da plataforma de notificação electrónica da Unidade de Vigilância 
Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Pediatria ou preenchendo o formulário em papel disponível 
em http://www.spp.pt/UserFiles/file/UVP_SPP/SCPE_PT_inquerito_unico_2014.pdf, enviando-o por 
correio postal ou electrónico para o Secretariado da FAPPC - Federação das Associações Portuguesas 
de Paralisia Cerebral (secretariado@fappc.pt).  

O PVNPC5A é um sucesso graças ao compromisso e ao esforço dos notificadores ao longo de mais de 
10 anos. Agradecemos a colaboração de todos e continuamos a contar convosco para que o PVNPC5A 
seja um instrumento cada vez mais útil para os profissionais e as pessoas que vivem com paralisia 
cerebral em Portugal e na Europa! 
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