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Apresentação do 5.º Relatório Trienal 

do Programa de Vigilância Nacional da Paralisia Cerebral 

21 de março de 2022 
 

Auditório 3 da Fundação Calouste Gulbenkian – Lisboa 

Moderação: Dra. Dulce Salzedas 

 

15h00 Receção aos participantes 

15h30 Abertura da sessão – Mesa de Honra  

16h00 Intervenção audiovisual – Banda 5.ª Punkada (Associação de Paralisia 

Cerebral de Coimbra)  

16h15 Apresentação dos destaques do 5.º Relatório do Programa de Vigilância 

Nacional da Paralisia Cerebral – Daniel Virella (Coordenador do PVNPC) 

16h45 Comentador convidado – Professor João Matos (pai de jovem com 

paralisia cerebral) 

17h00 Comentador convidado – Professora Margarida Gaspar de Matos 

(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa) 

17h15 Discussão aberta à audiência 

17h40 Intervenção dos representantes dos Parceiros do Consórcio do PVNPC 

17h55 Encerramento da sessão 
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Apresentação do 5.º Relatório Trienal 

do Programa de Vigilância Nacional da Paralisia Cerebral 

21 de março de 2022 
O Programa de Vigilância Nacional da Paralisia Cerebral regista desde 2006 os casos de paralisia cerebral 

ocorridos em crianças nascidas no século XXI. Tem a finalidade de obter indicadores que forneçam 

evidência científica robusta que contribua à melhor satisfação das necessidades de saúde, educação e 

apoio social das pessoas que vivem com paralisia cerebral, identificar oportunidades de prevenção e dar 

visibilidade e voz às pessoas que vivem com paralisia cerebral. 

O Programa de Vigilância é um consórcio entre a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia 

Cerebral, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, o Centro de Reabilitação de Paralisia 

Cerebral Calouste Gulbenkian (na tutela da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa) e as sociedades 

clínico-científicas nacionais das áreas da Medicina Física e de Reabilitação, Neuropediatria, Pediatria, 

Neonatologia e Pediatria de Neurodesenvolvimento. É parceiro da Surveillance of Cerebral Palsy in 

Europe, sob os auspícios do Join Research Centre da Comissão Europeia.  

A sessão de apresentação do relatório trienal é o maior evento público periódico do Programa. Decorre 

sempre no Auditório 3 da Fundação Calouste Gulbenkian, cuja generosidade é imprescindível para o 

sucesso da sessão. Conta com a participação de representantes dos parceiros do Programa, de muitos 

interessados e pessoas envolvidas com a paralisia cerebral e de instituições públicas e da sociedade civil. 

O tema principal do 5.º Relatório do PVNPC é a Evolução dos Fatores Associados ao Risco de PC em 

Portugal no século XXI, com base nos dados das crianças com paralisia cerebral nascidas entre 2001 e 

2012. São também descritas as crianças com paralisia cerebral residentes aos 5 anos em Portugal, com 

destaque para crianças não nascidas em Portugal. São apresentados os primeiros dados da avaliação dos 

adolescentes com paralisia cerebral nascidos no século XXI. 

A participação é gratuita e aberta a todos os interessados, poderá ser presencial (no Auditório) ou via 

web (através da plataforma interativa disponibilizada pela FAPPC). 

Será necessária inscrição prévia – quer para a participação presencial, quer via web, preenchendo o 

formulário eletrónico acessível através do código QR.  

Daniel Virella 

Coordenador do Programa de Vigilância Nacional 
da Paralisia Cerebral 
paralisia.cerebral@insa.min-saude.pt  
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