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Caro(a) participante, 

Este é o seu lembrete semanal para preencher o questionário de sintomas, junto com o qual lhe 

comunicamos actualidades da Gripe. 

Desejamos que tenha tido um Feliz Natal!  
Esperamos que não seja afectado pela gripe, para que possa desfrutar desta época com os seus 
familiares e amigos.  
Não se esqueça de reportar o seu estado de saúde também durante estes dias para que 
possamos continuar a monitorizar a actividade gripal.  
Aproveite também para divulgar o projecto Gripenet entre os seus familiares e amigos, pois 
quantos mais participantes melhor será a monitorização do estado gripal em Portugal! 
 

Época de Gripe 2013/14 mais ligeira do que habitual 

A Organização Mundial de Saúde disponibilizou o relatório referente à época de gripe 2013/14, 
o que permitiu constatar que a actividade gripal começou mais tardiamente do que o habitual 
(final de 2013 e Janeiro de 2014), tendo registado o seu pico no meio de Fevereiro. 

A época passada foi menos intensa que 
a anterior, tendo-se verificado primeiro 
actividade na região ocidental da 
Europa e só posteriormente afectado a 
região oriental. Esta menor intensidade 
teve também um impacto na reduzida 
mortalidade, apesar de alguns países 
como a Espanha ou a Irlanda terem 
registado um ligeiro aumento. 

Também se constatou que a 
semelhança entre os vírus circulantes e 
aqueles para os quais a vacina da gripe 
protege foram importantes para que 
fosse uma época com baixa mortalidade 
e baixo número de casos severos. 

O relatório completo pode ser 
consultadono site da OMS emhttp://www.who.int/wer/2014/wer8923.pdf?ua=1 

Ricardo Mexia 
 

A Equipa do Gripenet deseja a todos os participantes 

Boas Festas! 

Percentagem de casos de gripe confirmados em 2013/14 
comparado com épocas anteriores, no Norte e Sudoeste da 
Europa (Fonte: Organização Mundial de Saúde). 

http://www.who.int/wer/2014/wer8923.pdf?ua=1
http://www.gripenet.pt/


 

Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, contacte-nos em info@gripenet.pt. 
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