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CIRCULAR INFORMATIVA 

Vigilância Nacional da Paralisia Cerebral em Portugal 

A Comissão Executiva da UVP-SPP e os coordenadores do programa de vigilância nacional de 

casos de paralisia cerebral em crianças com 5 anos de idade têm o prazer de informar que foi 

publicado o relatório referente à informação recolhida sobre crianças nascidas em 2001: “Paralisia 

cerebral aos 5 anos de idade em Portugal. Crianças com paralisia cerebral nascidas em 2001”.  

A publicação, da responsabilidade da Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, 

teve o apoio do Instituto Nacional para a Reabilitação e encontrar-se-á disponível para consulta nas 

bibliotecas das instituições que prestam cuidados a crianças e das Faculdades. Nas páginas da UVP-

SPP estão disponíveis excertos com dados importantes. 

A UVP-SPP e os coordenadores do Programa agradecem a todos os que têm contribuído com a 

notificação de casos e recordam que: 

- se mantém a vigilância e notificação de crianças nascidas de 2002 em diante; 

- o registo inclui também as crianças falecidas antes de completar os cinco anos de idade, desde 

que exista a confirmação ou presunção do diagnóstico de paralisia cerebral; 

- o programa permite determinar as necessidades de cuidados das crianças com esta condição e 

verificar variações temporais e regionais na frequência da paralisia cerebral. 

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

Secretariado ou os coordenadores do Programa. 
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