C o m o F u n ci o n a ?
Ao inscrever-se como participante no projeto Gripenet Kids, está a participar num estudo científico sobre a epidemiologia
da gripe, nomeadamente a monitorização da incidência gripal e fatores de risco associados ao síndrome gripal. Os
participantes podem usar o nome de utilizador que entenderem e em nenhum momento é solicitado o seu endereço ou
contacto telefónico.
Todos os dados que fornecer serão tratados de forma confidencial e anónima. A informação que fornecer será guardada
em bases de dados protegidas por acesso com chaves criptográficas e o seu e-mail estará separado da informação do
seu estado de saúde, garantindo a anonimização dos dados.
O Gripenet Kids está online o ano inteiro, embora só sejam recolhidos os dados entre novembro e maio.
Mediante a autorização do Encarregado de Educação, o utilizador pode navegar nos diversos espaços e realizar diversas
atividades.
- Ar m ár io: Escolha e personalização do personagem.
- Com putador : Questionário de Sintomas para levantamento de informação sobre os possíveis sintomas de gripe. No
final do Questionário, o personagem ilustra as respostas indicadas.
- Pr ateleir as de Tr oféus: troféus que o utilizador vai ganhando à medida que participa no Questionário de Sintomas e
nas outras atividades do Gripenet Kids
- “ Labor atór io secr eto” : Vídeos, imagens, jogos, informação sobre como prevenir a Gripe e uma Galeria onde se
podem encontrar e submeter trabalhos diversos.
- Painel “ Sabias que?” : Informações e curiosidades sobre a Gripe.
Para uma melhor otimização dos resultados obtidos através da plataforma Gripenet kids, nomeadamente na
monitorização da Gripe no país, sugere-se o registo dos Encarregados de Educação do Utilizador na plataforma
Gripenet (www.gripenet.pt), de preferência utilizando o mesmo endereço de email utilizado para o registo no
GripenetKids.
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