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Portugal tem uma história rica no âmbito da prevenção da doença nos
viajantes, pela necessidade de preservar a saúde dos portugueses e
populações locais em regiões tropicais sob sua administração. Até 1974 as
atividades centravam-se na vacinação e em informação dada aos viajantes.
Com a divulgação crescente da necessidade de prevenção da saúde de
quem viaja, e uma maior mobilidade, foram gradualmente surgindo as
consultas de MV: nos Centros de Vacinação Internacional das ARS, as
hospitalares (incluindo a valência de pós-viagem), e consultas privadas.
A necessidade de uma organização nacional foi-se tornando premente e, a
12 de dezembro de 2014, foi constituída a SPMV. Com um grupo de sócios
fundadores, em janeiro de 2015 foram empossados os primeiros corpos
diretivos da Sociedade: Direção, Assembleia Geral e Conselho Fiscal.
O número de sócios tem vindo a aumentar, contando, entre os cerca de
140 associados, médicos de diversas especialidades (doenças infeciosas,
saúde pública, pediatria, medicina tropical, medicina do trabalho, medicina
aeronáutica, medicina interna, etc), enfermeiros e farmacêuticos.
A SPMV tem-se pautado pela dinamização da boa prática da MV em
Portugal e apostado na formação e na informação. São exemplos desta
filosofia a lista de correio dos sócios, onde todos podem partilhar duvidas,
informações e participar nas discussões, a newsletter mensal, iniciada em
Agosto de 2015, a página web da Sociedade (www.spmv.pt) e as reuniões
científicas anuais. Dada a importância do conhecimento sobre Vacinas em
Viajantes, a SPMV organizou um Workshop internacional sobre o tema, em
novembro de 2017, em Lisboa, que contou com mais de 150 participantes.
Na última Assembleia Geral da SPMV, foram eleitos os quadros dirigentes
para o novo triénio, 2018-2021. A direção eleita agradece a confiança
depositada e compromete-se a continuar as tarefas em curso, a dinamizar
a MV em Portugal, a estabelecer pontes com sociedades de outros países,
contribuir para dar aporte científico e qualidade às atividades clínicas e
científicas neste âmbito. Estaremos atentos às oportunidades que as novas
tecnologias nos poderão trazer mas no total respeito aos princípios éticos
e de boa prática médica que sempre nos regeram e de que não
prescindimos. Aguardamos a formalização dos processos de criação de
Competência em Medicina do Viajante pela Ordem dos Médicos, um fator
sem dúvida importante no regularizar da formação, e da prática clínica
nesta área.
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ATUALIDADES NA MV
O Infarmed informou que a mefloquina (apresentações de 4 e 8
comprimidos) não estará disponível nas farmácias antes de 27 de julho de
2018. Na lista de correio da SPMV tem sido discutida a possibilidade de
fracionar o comprimido de atovaquona+proguanil (adulto) e utilizar em
dose profilática para crianças. No entanto, esta opção profilática estará
sempre fora do RCM do produto.
No Brasil foram notificados 693 casos suspeitos de sarampo (358 no
estado do Amazonas e 335 no estado de Roraima), dos quais 103 foram
confirmados. O genótipo, em todos os casos confirmados, é o D8, o mesmo
que foi identificado na Venezuela em 2017. Foi confirmado 1 caso no Rio
Grande do Sul, uma criança não vacinada de 1 ano que visitou vários países
europeus com surtos a decorrer. O genótipo era o B3.
No estado do Rio de Janeiro foram notificados 4.262 casos de
Chikungunya nos primeiros 3 meses de 2018, mais que em todo o ano de
2017 (4.305 casos). Recomenda-se reforço das medidas de proteção
contra a picada de mosquitos (diurnos) nos viajantes para esta área.
Na República Democrática do Congo foi declarado um surto de Ébola, com
32 casos suspeitos. Peritos da WHO e outros parceiros estão já no terreno.
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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

