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Newsletter nº 78 de 29 de Abril de 2010

Fim de estação da gripe...net 

Esta é a última Newsletter da estação 2009/2010; ou melhor, da “grande estação” 2008/2010,

esteve em contínuo a recolher dados, durante o último Verão, devido à emergência do 

Contudo, porque a transmissão do novo vírus acompanha a sazonalidade que caracteriza os Influenza, retomamos a 

pausa entre épocas gripais.  

Durante este período, tratámos o H1N1 como tratamos todos os vírus sazonais: pelo conceito de síndro

em função dos sintomas declarados pelos voluntários Gripenet.  Aqui ficam alguns resultados.

A incidência gripal: comparação entre a epidemia de 2009/10 e 

estação do que a anterior  e o pico epidémic

Foram as crianças e jovens (menos de 14 anos) os mais a

o vírus dominante (o novo H1N1) não ter afectado 

http://www.facebook.com/pages/Gripenet/104348942939351

http://www.twitter.com/gripenet
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pelos voluntários Gripenet.  Aqui ficam alguns resultados.

A incidência gripal: comparação entre a epidemia de 2009/10 e as últimas sazonais

pico epidémico foi atingido mais cedo. 

Foram as crianças e jovens (menos de 14 anos) os mais afectados por síndrome gripal; correlacionado com o facto de 

o vírus dominante (o novo H1N1) não ter afectado os idosos, tradicionalmente mais vulnerável aos 
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H1N1 pandémico. 

Contudo, porque a transmissão do novo vírus acompanha a sazonalidade que caracteriza os Influenza, retomamos a 

Durante este período, tratámos o H1N1 como tratamos todos os vírus sazonais: pelo conceito de síndrome gripal, 

pelos voluntários Gripenet.  Aqui ficam alguns resultados. 
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tradicionalmente mais vulnerável aos Influenza. 
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Acabaram por ser as mulheres as mais afectadas pela gripe, esta estação. Muito porque os cuidados com as crianças 

doentes ficam a cargo das mães; foram elas que tiveram gripe mais cedo, tal como os mais novos.

Analisámos a influência da temperatura na tr

epidemia deste ano coincidiu com temperaturas relativamente altas para a época (mais de 15 graus). 

das séries das duas curvas (temperatura e incidência gripal) res

Não só tivemos menos gripe este ano, como também não perdemos tanto o apetite, nem vomitámos como no ano 

anterior: 
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a influência da temperatura na transmissão do vírus. Comparámos com épocas anteriores e a (pequena) 

epidemia deste ano coincidiu com temperaturas relativamente altas para a época (mais de 15 graus). 

duas curvas (temperatura e incidência gripal) resulta neste gráfico: 

Não só tivemos menos gripe este ano, como também não perdemos tanto o apetite, nem vomitámos como no ano 
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; foram elas que tiveram gripe mais cedo, tal como os mais novos. 

Comparámos com épocas anteriores e a (pequena) 

epidemia deste ano coincidiu com temperaturas relativamente altas para a época (mais de 15 graus). O cruzamento 
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Amostra: os nossos participantes estão sub

anos) e sobre-representados nas classe

quando cruzamos a curva de incidência do Gripenet com a da rede europeia dos médicos

dados referentes a Portugal), elas apresentam u

mais sensível a captar flutuações num intervalo de tempo mais curto.

 

  

Questionários regressam em Outubro

Este é também o último questionário de sintomas desta época (utilize o 

aceder directamente à sua área de utilizador). Agradecemos a todos os voluntários a colaboração; sem a sua 

participação este projecto não teria sido possível.

 Iremos retomar os questionários em Outubro. Nessa altura iremo

edição (2010/2011). Mas, até lá, poderá acompanhar tudo sobre a gripe através das seguintes redes sociais:

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Gripenet/104348942939351

Twitter: http://twitter.com/gripenet_pt/

Web: http://www.gripenet.pt 
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os nossos participantes estão sub-representados nos mais novos (1-14 anos) e nos mais 

ses etárias intermédias (especialmente na dos 30 aos 44 an

de incidência do Gripenet com a da rede europeia dos médicos

dados referentes a Portugal), elas apresentam um grande paralelismo, sendo que a monitorização on

mais sensível a captar flutuações num intervalo de tempo mais curto. 

 

Questionários regressam em Outubro 

o último questionário de sintomas desta época (utilize o link directo no topo da Newsletter para 

aceder directamente à sua área de utilizador). Agradecemos a todos os voluntários a colaboração; sem a sua 

participação este projecto não teria sido possível. 

Iremos retomar os questionários em Outubro. Nessa altura iremos enviar-lhe um convite para participar na próxima 

poderá acompanhar tudo sobre a gripe através das seguintes redes sociais:

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Gripenet/104348942939351 

http://twitter.com/gripenet_pt/ 
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14 anos) e nos mais velhos (mais de 60 

etárias intermédias (especialmente na dos 30 aos 44 anos). Contudo, 

de incidência do Gripenet com a da rede europeia dos médicos-sentinela/EISN (para os 

m grande paralelismo, sendo que a monitorização on-line se revela 

 

irecto no topo da Newsletter para 

aceder directamente à sua área de utilizador). Agradecemos a todos os voluntários a colaboração; sem a sua 

lhe um convite para participar na próxima 

poderá acompanhar tudo sobre a gripe através das seguintes redes sociais: 
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Do twitter Gripenet: 

• Fase 6 da pandemia, histeria e o papel das farmacêuticas: um artigo do Der Spiegel muito crítico para com a 

OMS http://bit.ly/97sMEp  

• Perito australiano questiona programa de vacinação maciça contra H1N1 

• Um ano depois, cinco lições do H1N1 pandémico (artigo de Brian Walsh na Time) 

• "Europeus mais desconfiados de supostas crises de saúde " (Público) 

• Cuba: 93 novos casos de gripe A na últ

http://url4.eu/2xYR1  

• "European Programme for Intervention Epidemiology Trainning (EPIET) 

http://bit.ly/cBZRyi  

• Na China, Coreia e Mongólia o H1N1 já não circula, apenas Influenza B. O último boletim da OMS: 

http://bit.ly/a3V0ye  

• A peça com que a CNN assinalou 1 ano do novo H1N1: 

• Nos EUA, as visitas ao médico por síndrome gripal representam 1,1% (abaixo da linha

http://bit.ly/kcKg8  
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Fase 6 da pandemia, histeria e o papel das farmacêuticas: um artigo do Der Spiegel muito crítico para com a 

Perito australiano questiona programa de vacinação maciça contra H1N1 http://bit.ly/aFrtYQ

Um ano depois, cinco lições do H1N1 pandémico (artigo de Brian Walsh na Time) 

"Europeus mais desconfiados de supostas crises de saúde " (Público) http://bit.ly/bPv4zc

Cuba: 93 novos casos de gripe A na última semana (acumulado de 13,274 casos). 

"European Programme for Intervention Epidemiology Trainning (EPIET) 

Na China, Coreia e Mongólia o H1N1 já não circula, apenas Influenza B. O último boletim da OMS: 

A peça com que a CNN assinalou 1 ano do novo H1N1: http://bit.ly/blSAD3  

Nos EUA, as visitas ao médico por síndrome gripal representam 1,1% (abaixo da linha
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Fase 6 da pandemia, histeria e o papel das farmacêuticas: um artigo do Der Spiegel muito crítico para com a 

http://bit.ly/aFrtYQ  

Um ano depois, cinco lições do H1N1 pandémico (artigo de Brian Walsh na Time) http://bit.ly/aD1egS  

http://bit.ly/bPv4zc  

ima semana (acumulado de 13,274 casos). Fonte Xinhua 

"European Programme for Intervention Epidemiology Trainning (EPIET) - A look from inside" 

Na China, Coreia e Mongólia o H1N1 já não circula, apenas Influenza B. O último boletim da OMS: 

Nos EUA, as visitas ao médico por síndrome gripal representam 1,1% (abaixo da linha-base, que é de 2,3%) 


