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Decorreu no dia 7 de abril de 2018, no auditório da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão, em Leiria, a III Reunião Científica da SPMV – A Medicina do
Viajante, na Prática. Esta reunião teve por objetivo a discussão prática de temas
fundamentais desta área da medicina, distribuídos por três mesas redondas:
vacinas, pré e pós viagem, e boas práticas em medicina do viajante. A reunião
teve mais de 120 inscritos, a maioria com uma participação ativa na colocação e
esclarecimento das dúvidas que a prática da consulta do viajante tantas vezes
coloca. Mais de metade dos inscritos eram não sócios da SPMV, o que revela o
interesse e mais valia destes encontros.
Nas diferentes mesas de discussão foram abordados vários assuntos, com
destaque para as vacinas menos utilizadas, o viajante idoso e os problemas
ligados à sua imunidade, doenças crónicas e polimedicação, a profilaxia da
malária em estadas curtas, médias e longas, os problemas do diagnóstico clínico
e laboratorial do viajante que regressa doente, e estabelecidas sugestões para
procedimentos técnicos a utilizar. Na discussão do tema das consultas à
distância, houve concordância em que a primeira consulta de viajante terá de ser
sempre presencial, pois só assim se consegue definir o perfil psicocomportamental desse viajante, pedra-base de um aconselhamento correto.
A reunião terminou com a Assembleia Geral da SPMV e com a eleição dos órgãos
sociais da Sociedade para o triénio 2018-20. A única lista presente a votação
(lista A) foi eleita por unanimidade. Os membros que integram esta lista podem
ser encontrados na ficha técnica desta newsletter.
Dinarte Nuno Viveiros
Vogal da Direção da SPMV | Triénio 2018-2020

DIREÇÃO DA SPMV
Corria 2014 quando se alicerçou o que viria a constituir-se como Sociedade
Portuguesa de Medicina do Viajante (SPMV), cuja génese ficará aliada aos seus
Sócios Fundadores. Na senda da qualidade da Medicina do Viajante (MV)
praticada em Portugal, e volvidos três anos desde a eleição dos primeiros
Corpos Diretivos, vastos desenvolvimentos foram indubitavelmente atingidos.
Não cabendo na presente a narração de atividades, é, porém, apropriado que
aqui se expresse a satisfação e orgulho, seguramente compartilhada pelos
intervenientes no primeiro triénio da SPMV, pelo privilégio de participar nos
primeiros passos da consubstanciação de tão valorosa rede de suporte e
comunicação em MV.
À nova Direção, em renovados projetos e novas iniciativas, votos de plenos e
reiterados êxitos. Naturalmente, em articulada colaboração com todos os que,
coletivamente, constituímos o crucial elemento da SPMV e com incontornável
enfoque no Viajante, afinal, alocutário fundamental da MV.
Bem-hajam.
Ricardo Racha-Pacheco
Vogal da Direção da SPMV | Triénio 2015-2017

ATUALIDADES NA MV
Este início de ano fica marcado por dois surtos de doenças preveníveis por
vacinação: Febre Amarela em vários estados do Brasil e Sarampo na região norte
do país, com epicentro no Centro Hospitalar do Porto. O surto de Febre Amarela,
silvática, no Brasil,
tem-se vindo paulatinamente a estender a áreas
anteriormente livres de doença, com casos em áreas urbanas dos estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, e já atingiu viajantes. A vacinação, salvaguardando
os casos em que é contraindicada, é aqui a pedra de toque e a recomendação da
vacina para qualquer localização no Brasil está a ser equacionada.
Relativamente ao surto de Sarampo no norte do país, há já mais de uma centena
de casos confirmados desde o início do mês de março e, contrariamente aos
surtos que se têm vindo a registar no resto da Europa, há uma grande proporção
de doentes que foram infetados apesar de estarem vacinados. A necessidade de
pôr em prática programas de contenção do surto e tratamento dos casos assim
como assegurar as duas doses de vacina aos trabalhadores de saúde moveu
esforços de todas as estruturas médicas envolvidas neste processo e mostrou
que mesmo com elevados níveis de vacinação é possível o ressurgimento de
velhas doenças.
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2 a 4 de maio 2018
Estocolmo, Suécia
https://mkon.nu/nectm

International Conference on
Emerging Infectious Diseases
26 a 29 de agosto 2018
Atlanta, EUA
https://www.cdc.gov/iceid/index.html

54º Congresso da Sociedade
Brasileira de Medicina Tropical
2 a 5 de setembro 2018
Pernambuco, Brasil
http://medtrop2018.com.br
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Congress
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http://www.sastm.org.za/TMC/Details/18
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1 a 3 de outubro 2018
Roma, Itália
http://www.istm.org/ICMH2018

Como pertencer à Sociedade Portuguesa de Medicina do Viajante? São membros efetivos da SPMV as pessoas singulares, nacionais ou estrangeiras,
médicos ou de outra área profissional relacionada com a saúde, que se identifiquem com o objetivo da SPMV e possam contribuir para a sua prossecução. A
admissão de sócios é feita pela Direção, após apreciação de Carta de Intenção e Curriculum Vitae. Para mais informações contacte-nos - direcao@spmv.pt

