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Participação na actividade da Unidade de Vigilância Pediátrica da SPP 

A UVP-SPP/PPSU relembra os pediatras, cardiologistas pediátricos, neuropediatras, cirurgiões 

pediátricos e internos e especialistas em formação destas especialidades e subespecialidades, que:  

- a actividade de notificação das entidades sob vigilância através do seu sistema é activa, 

individual e voluntária; 

- a inscrição na Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) não pressupõe automaticamente a 

condição de notificador da UVP-SPP/PPSU; 

- não é preciso ser sócio da SPP para ser notificador da UVP-SPP/PPSU; 

- para ser notificador da UVP-SPP/PPSU, os sócios da SPP apenas precisam de o assinalar na 

sua página pessoal da área reservada do sítio da internet da SPP, à qual acedem com os seus 

códigos pessoais, ou contactar o Secretariado da SPP; 

- os não sócios da SPP apenas precisam de comunicar a intenção de ser notificador da UVP-

SPP/PPSU ao Secretariado da SPP, indicando o seu e-mail; 

- a actividade de notificação é apenas electrónica, pelo que é necessário ter o e-mail actualizado 

para receber o cartão mensal de notificação electrónica; pode verificar a correcção do seu e-mail 

na base da SPP consultando a sua página pessoal da área reservada do sítio da internet da SPP ou 

contactando o Secretariado da SPP; 

- pode aceder aos seus cartões mensais de notificação electrónica através da sua página pessoal 

da área reservada do sítio da internet da SPP; 

- as notificações positivas de casos das entidades sob vigilância devem seguir-se do 

preenchimento do inquérito respectivo, sem o qual a notificação não é efectiva;  

-  
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- acede-se ao inquérito de cada entidade notificada automaticamente ao enviar o cartão mensal 

de notificação electrónica ou, em qualquer altura, através da página de cada entidade na área da 

UVP-SPP/PPSU no sítio da internet da SPP; 

- sem notificadores activos e sistemáticos, o sistema de vigilância da SPP não pode funcionar; 

- a UVP-SPP/PPSU é da SPP e dos pediatras e clínicos que tratam crianças em Portugal; 

- a UVP-SPP/PPSU é o que os pediatras e clínicos que tratam crianças em Portugal quiserem que 

seja. 

Para mais esclarecimentos, podem ser consultadas as páginas electrónicas da UVP-SPP/PPSU no 

sítio da internet da SPP ou o Secretariado da SPP. 
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