
Curva de incidência do síndroma gripal (ILI, 
verde) e variação da temperatura atmosférica 
(lilás), evidenciando que o pico dos casos gripais  
coincidiu com a descida acentuada da 
temperatura (Fonte: dados do Gripenet).  

 

 

 

Bem-vindo à newsletter Gripenet 

 

Newsletter nº 6 de 15 de Janeiro de 2015 

 

Caro(a) participante, 

Este é o seu lembrete semanal para preencher o questionário de sintomas (aceda à sua conta  

conta aqui), junto com o qual lhe comunicamos actualidades da Gripe. 

Já são mais de 1500 os participantes no Gripenet! Obrigada pela sua colaboração. Ajude-nos ir 
mais longe e alcançar os 2000 participantes convidando os seus amigos!  

 

 

Como vamos de Gripe em Portugal 

Após atingido o pico a 8 de Janeiro, os casos de 
síndroma gripal estão já a diminuir, segundo os 
dados do Gripenet (figura deste artigo), 
comparativos aos dados do último Boletim de 
Vigilância Epidemiológica da Gripe emitido pelo 
INSA.  

A taxa de incidência é no entanto ainda elevada e, 
para esclarecer os cidadãos a este propósito, o 
Director-Geral da Saúde emitiu novo comunicado 

sobre a evolução da actividade gripal, onde 
informa:  

- "Na semana de 5 a 11 de janeiro de 2015 
(semana 02), a atividade gripal manteve-se 
elevada, tal como tinha acontecido na semana 
anterior, o que comprova que se está em período 
epidémico; 

- A admissão de doentes com gripe em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) aumentou em 
relação à semana anterior (de 1,7% para 3% do total de pessoas admitidas na semana 2 em 
UCI); 

- A procura de consultas em centros de saúde e serviços de urgência aumentou naquela 
semana, o que ocorre em simultâneo com o aumento do número de casos de gripe e das suas 
complicações e com as baixas temperaturas ambientais; 

- A evolução da mortalidade semanal, por “todas as causas”, apresenta, neste período, um 
acréscimo em relação ao valor esperado, podendo este aumento estar associado aos dois 
fatores referidos no ponto anterior, ou seja, temperaturas mais baixas do que o normal para a 
época e surto infeccioso em curso." 

http://www.gripenet.pt/
http://www.gripenet.pt/


Nessa semana, foram identificados 20 vírus do subtipo A(H3), dos quais a maioria são de 
estirpes diferentes da vacina deste ano, contra os quais a protecção da vacina será por isso 
reduzida. No entanto, os vírus da gripe que parecem predominar em Portugal são do tipo B, e 
semelhantes aos contemplados na vacina, o que indica que a vacina confere protecção contra 
os vírus que estão em maior circulação no país. 

O comunicado conclui informando que "Os serviços do Ministério da Saúde estão a implementar 
medidas para reduzir o impacto das condições climatéricas adversas e da gripe quer nas 
morbilidade e mortalidade, quer na procura de cuidados de saúde", e continua a apelar aos 
cidadãos que façam a sua parte,  recomendando: 

 A vacinação contra a gripe, para quem pertence a um grupo de risco e ainda não se 
vacinou 

 O cumprimento das regras de etiqueta respiratória (lavar as mãos frequentemente 
com água e sabão, depois de se assoar, espirrar ou tossir) e higiene das mãos (tapar o 
nariz e boca quando espirrar ou tossir, não com as mãos, mas sim com o braço ou um 
lenço de papel que deverá ser deitado no lixo) 

 Em caso de sintomas gripais, contactar primeiro a  Saúde 24 (808 24 24 24), antes 
de se deslocar a um serviço de saúde 

Ana Franco 

(Fonte: Comunicado da DGS de 15 Janeiro 2015, Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe 
da semana 2 de 2015, e Resultados do Gripenet). 
 

 

 

Mais notícias 

Gripe a aumentar pela Europa 

EUA sofreu o Dezembro mais 'engripado' desde 2008 

 

 

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

 

 

http://www.gripenet.pt/pt/news/2015/1/08/newsletter_2014_05_01/
http://www.dgs.pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/epoca-de-gripe-20142015-pdf3.aspx
http://www.gripenet.pt/media/cms_page_media/Buletim_INSA/2015_Semana2.pdf
http://www.gripenet.pt/media/cms_page_media/Buletim_INSA/2015_Semana2.pdf
https://www.influenzanet.eu/en/results/?page=results&group=overview&country=pt&season=2014&lang=en&type=disease_base__ili&casedef=ilie
http://www.gripenet.pt/pt/news/2015/01/15/newsletter_2014_06_02/
http://www.gripenet.pt/pt/news/2015/01/15/newsletter_2014_06_01/
http://www.facebook.com/pages/Gripenet/104348942939351
http://twitter.com/Gripenet_pt

