
 
 

 

 

 

MONITORIZAÇÃO 2007/2008 

Base de Dados – descrição dos dados em formato CSV 

1. Os dados formatados em texto podem ser importados por editores de folhas de cálculo.  

2. O ficheiro de dados “.csv” deve ser importado com a opção “campos separados por ponto e vírgula”. 
 

3. Os dados estão organizados em 9 colunas: 

 

4. Cada coluna com o significado: 

Registo Inteiro único para cada linha da tabela (para indexação apenas). 

ID participante Inteiro único que representa cada participante. 

Data 1º questionário Data da primeira notificação do participante ao Gripenet. 

Data questionário Data da notificação. 

Data sintomas Data de notificação do começo dos sintomas. 

Gripe (ILI) 
Positivo ou negativo consoante a avaliação do Gripenet. Baseado nos sintomas 

notificados pelo participante. 

Constipação 
Positivo ou negativo consoante a avaliação do Gripenet. Baseado nos sintomas 

notificados pelo participante. 

Zona postal Inteiro de 1 digito que representa a zona postal de Portugal**. 

Código postal 
Inteiro de 4 dígitos que representa o código postal do participante. Os restantes 3 

digitos do código oficial não são recolhidos pelo Gripenet. 

 
 
 
 

Registo ID 
participante 

Data 1º 
questionário 

Data 
questionário 

Data 
sintomas 

Gripe 
(ILI) 

Constipação Zona 
postal 

Código 
postal 

inteiro 
único 

inteiro 
único 

data 
AA-MM-DD 

data 
AA-MM-DD 

data 
AA-MM-DD 

0 não 
1 sim 

0 não 
1 sim 

inteiro 
1 digito 

inteiro 
4 digitos 



 
 
** Zonas postais oficiais: 
1 Lisboa 
2 Estremadura + Ribatejo 
3 Beira Litoral 
4 Douro Litoral + Minho 
5 Trás-os-montes + Alto Douro 
6 Beira Alta + Beira Baixa 
7 Alentejo 
8 Algarve 
9 Açores + Madeira 
 
 

Condições para a utilização de dados Gripenet 
 

1. Propriedade dos dados gripenet 
Os dados disponibilizados no site Gripenet e os documentos que os acompanham são propriedade do Instituto 
Gulbenkian de Ciência excepto menção do contrário. 
 

2. Utilização dos dados gripenet 
- Os dados Gripenet podem ser utilizados para análises e relatórios excepto para fins comerciais. 

 
- Publicações científicas devem citar a fonte, de acordo com a sugestão abaixo: 
Instituto Gulbenkian de Ciência: Gripenet, www.gripenet.pt, data do download.  
Uma versão impressa deverá ser enviada para Vítor Faustino (vfaustino@igc.gulbenkian.pt). 

 
- Para aceder às bases de dados Gripenet, deverá ser feito um pedido de exportação com identificação do 

investigador/instituição e fim a que se destina para Vítor Faustino (vfaustino@igc.gulbenkian.pt). 
 
 
 

vfaustino@igc.gulbenkian.pt
vfaustino@igc.gulbenkian.pt
http://www.gripenet.pt/docs/publicdata2005/gripenetDB2005.csv
http://www.gripenet.pt/docs/publicdata2005/gripenetDB2005.csv

