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CIRCULAR INFORMATIVA 

Janeiro 2014 

Vigilância nacional de acidente vascular cerebral (AVC) em idade pediátrica 

A Comissão Executiva da Unidade de Vigilância Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Pediatria 

(UVP-SPP/PPSU) e os investigadores responsáveis pelo programa de vigilância nacional do 

acidente vascular cerebral (AVC) neonatal e em idade pediátrica através da UVP-SPP/PPSU 

comunicam que análise dos dados da notificação desta entidade tem apresentado dificuldades que 

atrasam a sua divulgação. Os investigadores responsáveis confrontam-se com dois problemas 

principais: 

- A existência de muitas informações omissas num número excessivo de casos notificados; 

- Uma quebra muito significativa do número de casos notificados dos dois primeiros anos de 

vigilância (2008 e 2009) para os seguintes. 

Estes factores impedem, respectivamente, uma correcta análise dos factores de risco, formas de 

apresentação e evolução clínica, e a estimativa de taxas de incidência e de prevalência da entidade.  

Apesar dos esforços de recaptura alternativa de casos e da utilização de formas complementares de 

informação, apenas a colaboração dos notificadores poderá efectivamente suprir estas lacunas. 

Assim, solicitamos a todos os notificadores um contributo suplementar para: 

- Completar informação omissa nos casos que já notificaram e que, não estando ainda 

disponível na altura do envio dos inquéritos inicial ou de seguimento aos seis meses, se 

encontre agora acessível; 

- Verificar a existência de casos ocorridos e observados entre 2010 e 2013 e notificá-los, 

através do sistema da UVP-SPP/PPSU ou directamente aos investigadores, mesmo quando 

haja possibilidade de terem sido já notificados por outrem. A duplicação de notificações é um 

acontecimento esperado e útil, sendo desejável que aconteça espontaneamente. 
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A publicação dos dados finais deste estudo será muito útil para a Pediatria portuguesa e 

internacional, dado o carácter único deste programa de vigilância nacional. Contamos com a 

contribuição de todos para conseguir publicar os dados completos da vigilância até ao final de 2014. 

Os inquéritos de notificação de casos agudos (inquérito inicial) e de seguimento dos casos já 

notificados estão permanentemente disponíveis em PDF na página electrónica da vigilância do AVC 

na área da UVP-SPP/PPSU do website da SPP e estão disponíveis para preenchimento on-line para 

quem for notificador electrónico, sendo acessíveis após resposta positiva ao cartão electrónico de 

notificação. Os contactos dos investigadores responsáveis pelo programa de vigilância nacional do 

acidente vascular cerebral (AVC) em idade pediátrica estão também disponíveis na página 

electrónica da vigilância do AVC na área da UVP-SPP/PPSU. 

Recordamos que para ser notificador electrónico da UVP-SPP/PPSU é apenas necessário fazer o 

registo nas páginas para inscrição de sócio do website da SPP (fazendo nova inscrição ou a 

actualização dos dados). 

Para mais esclarecimentos, podem ser consultadas as páginas electrónicas da UVP-SPP/PPSU, o 

Secretariado da SPP ou os investigadores responsáveis da vigilância desta entidade. 

Agradecemos antecipadamente a vossa colaboração. 

Cordialmente, 

 Daniel Virella 
 Coordenador Interino da Unidade de Vigilância Pediátrica 
 da Sociedade Portuguesa de Pediatria 


