
 

 

Bem-vindo à newsletter Gripenet 

 

Newsletter nº 5 de 8 de Janeiro de 2015 

 

Caro(a) participante, 

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

comunicamos actualidades da Gripe. 

 

Epidemia de Gripe a decorrer em Portugal 
 

O começo de 2015 foi marcado por um 

elevado aumento dos casos de 

síndroma gripal  em Portugal, indicando 

o inicio do período epidémico de gripe. 

A actividade gripal nas últimas semanas 

não tem parado de subir, como se pode 

constatar tanto na curva de incidência 

do Gripenet (figura deste artigo), como 

no Boletim de Vigilância Epidemiológica 

emitido pelo Instituto Nacional da Saúde Dr. Ricardo Jorge. 

De acordo com este Boletim, na semana de 29 de Dezembro a 4 de Janeiro foi registado, não 

só o aumento do número de casos de gripe, mas também, um aumento da mortalidade semanal 

“por todas as causas”, em relação ao esperado. Segundo comunicado de imprensa do Director-

Geral da Saúde, emitido hoje, “este aumento [de mortalidade] ocorre habitualmente na época 

de Inverno e pode estar associado às baixas temperaturas, à descompensação de doenças 

crónicas e a infeções respiratórias causadas por diferentes microrganismos, nomeadamente 

gripe” (...)  “De notar, que têm estado em circulação outros vírus, além do vírus da gripe, que 

originam sintomatologia respiratória, nomeadamente Rhinovírus humano" causador da 

constipação comum. 

A Direcção-Geral da Saúde continua a recomendar: 

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

vacinou 

 Medidas de protecção contra o frio 

 O cumprimento das regras de higiene das mãos e de etiqueta respiratória 

http://www.gripenet.pt/pt/resultados/curva-de-incidencia/
http://www.gripenet.pt/pt/resultados/curva-de-incidencia/
http://www.gripenet.pt/media/cms_page_media/Buletim_INSA/INSA_2015_semana1.pdf
http://www.dgs.pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/epoca-de-gripe-20142015-pdf2.aspx
http://www.dgs.pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/epoca-de-gripe-20142015-pdf2.aspx
http://www.gripenet.pt/pt/news/2015/1/08/newsletter_2014_05_01/
http://www.gripenet.pt/pt/news/2015/01/01/newsletter_2014_04_01/
http://www.dgs.pt/microsite-da-gripe/paginas-acessorias/ficheiros-externos/folheto-1-cuidados-a-ter-o-que-fazer-perguntas-e-respostas-pdf.aspx
http://www.gripenet.pt/


 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 

 

Mais notícias 

Já foram administradas 910 mil vacinas contra a gripe, mas não é tarde demais para se vacinar! 

 

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.facebook.com/pages/Gripenet/104348942939351
http://twitter.com/Gripenet_pt

