
Curva de incidência do síndrome gripal 
(ILI: Influenza-Like Ilness) por 100 mil 
indivíduos (Fonte: dados do Gripenet). 

 

 

Bem-vindo à newsletter Gripenet 

 

Newsletter nº 9 de 5 de Fevereiro de 2015 

 

Caro(a) participante, 

Este é o seu lembrete semanal para preencher o questionário de sintomas (aceda à 
sua conta aqui), junto com o qual lhe comunicamos actualidades da Gripe.  
 
São já quase 1700 os participantes no Gripenet, de norte 
a sul do País, incluindo Regiões Autónomas. Obrigada pela 
sua participação! 
 
Lembramos os passos para adicionar elementos do seu 
agregado familiar à sua conta: 
- Após aceder à sua conta, em “Os meus resultados”: 
- na tabela  central, clique no sinal + ao lado de “Nome”, 
- escreva o nome de utilizador da pessoa a adicionar  e 
clique em “Adicionar pessoa”, 
- de regresso à tabela central clique em “preencher” à 
direita do nome de cada nova pessoa. Será então  
direccionado para preencher o questionário de perfil deste 
novo utilizador e de seguida o respectivo questionário de 
sintomas. 
 
É importante reportar não só quando tem sintomas mas também na ausência de sintomas 
(nesse caso basta assinalar o(s) participante(s), seleccionar "Declarar sem sintomas", e 
gravar. 
 
 

Gripe e frio extremo em Portugal  
 
Durante a 5ª semana deste ano, houve um novo 
aumento da actividade gripal nos voluntários do 
Gripenet, com sintomas gripais reportados por 4% dos 
participantes.    
 
Por outro lado, segundo o último boletim de Vigilância 
Epidemiológica da Gripe emitido pelo INSA, referente 
ao mesmo período (26 de Janeiro a 1 de Fevereiro): 
 
- A taxa de incidência do síndroma gripal estimada 
pela Rede dos "Médicos-Sentinela" diminuiu em 
relação às semanas anteriores, mas continua ainda 
"acima da zona de actividade basal", correspondendo 
à 5ª semana do período epidémico da gripe. 
 
 

http://www.gripenet.pt/
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- De entre os casos analisados laboratorialmente, continua a predominar o vírus Influenza tipo B 
(71%). A proporção de casos devidos ao vírus A(H3) diminuiu em relação à semana passada, 
mas mantém-se a observação de que a maioria dos vírus deste subtipo são de um grupo 
genético diferente do incluído na vacina desta época.  
 
- Deram entrada seis novos casos de gripe nas Unidades de Cuidados Intensivos hospitalares da 
rede de vigilância epidemiológica, correspondendo a uma taxa de admissão por gripe em UCI de 
3%, inferior à que foi estimada na semana anterior. A maioria deste casos foi devido a infecção 
por Influenza A, e nenhum dos pacientes faleceu. 
 
- A mortalidade por "todas as causas" continua com tendência decrescente, apesar de com 
valores ainda acima do esperado para este período.  
 
A subdirectora geral da Direcção-Geral da Saúde, Graça Freitas, disse em declarações à agência 
Lusa que apesar da gripe estar em "fase descendente", o regresso das baixas temperaturas 
pode "aumentar a actividade dos vírus respiratórios  em circulação, nomeadamente a gripe, mas 
isso pode também não acontecer." Alertou no entanto que, ainda que o pico da gripe já tenha 
passado, "mesmo sem picos, vai continuar a haver gripe". 
 
Segundo a agência Lusa, Graça Freitas sublinhou também "a importância de se protegerem os 
grupos mais vulneráveis, como as crianças e os idosos", recordando que estes últimos muitas 
vezes “já não conseguem regular a temperatura corporal” e como tal não têm “a sensação de 
frio”. Frisou ainda que “Daí os cuidados de proximidade serem tão importantes para este grupo 
de pessoas, com a família, vizinhos ou amigos a providenciarem que tenham conforto térmico e 
que estejam hidratados, que tomem medicamentos para não descompensar patologias que 
tenham”. 
 
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as baixas temperaturas poderão 
manter-se até terça-feira, 10 de Fevereiro, tendo sido emitido um alerta amarelo para todos os 
distritos do continente. 
 
Mais informação:   
Precauções para o frio, recomendadas pela DGS 
 
Ana Franco 
 
 
 

Mais notícias 

Gripenet no debate "O que fazer quando temos Gripe?" 

Sarampo na Disneylândia 

Mitos e verdades sobre o que causa cancro 

 

Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, consulte "Como participar passo-a-passo" ou contacte-nos em 
info@gripenet.pt 
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