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EDITORIAL
VACINA DA GRIPE
A vacina da gripe, embora não integrando o Programa Nacional de
Vacinação (PNV) português, representa a mais importante vacina extraprograma, na medida em que reduz o risco de complicações graves da
doença, baixando a mortalidade (sobretudo nos doentes crónicos).
Atendendo à elevada contagiosidade e transmissibilidade do vírus na
população, a vacina reduz, igualmente, o seu potencial epidémico.

PUBLICAÇÕES
RECENTES

De acordo com a Norma n.º 018/2018 de 3 de outubro, da Direção Geral
da Saúde (DGS), foi estabelecido que este ano a campanha vacinal contra a
gripe se inicia a 15 de outubro. Em relação aos grupos de risco com
vacinação gratuita em 2018/2019, para além dos já abrangidos em anos
anteriores, foram incluídos:
•Doentes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) com < 65 anos;
•Estabelecimentos prisionais: guardas prisionais e reclusos.
Quando consideramos a vacinação contra a gripe no âmbito da consulta do
viajante (CV), temos que considerar dois fatores: i) se o viajante cumpre
critérios de recomendação da vacina e ii) a incidência da doença nos dois
hemisférios. As diferentes condições climatéricas e consequente
ocorrência de estações do ano “invertidas”, apresentam padrões de
incidência distintos, sendo mais frequente nos meses de inverno, pelo que
a vacina pode ser recomendada, em qualquer altura do ano, em função do
local (e hemisfério) a visitar. No âmbito da CV, isto coloca uma questão de
acesso: como aceder à vacina da gripe fora do período da campanha
vacinal do país de origem? Nos meses de verão, no hemisfério Norte, a
vacina da gripe não está habitualmente disponível para administração,
pelo que, quando um viajante vai viajar para um hemisfério distinto do seu,
nem sempre consegue aceder à vacina da gripe.
Assim, a CV é uma oportunidade de identificação dos grupos de risco para
vacinação contra a gripe (gratuita ou não), podendo servir como
oportunidade de vacinação. O médico da CV deve ter essa preocupação,
porque cada vez é mais fácil e rápido viajar para qualquer parte do planeta,
e os viajantes com patologias mais incapacitantes ou de risco infecioso
aumentado vão tendo, gradualmente, menos restrições.
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É cada vez maior a evidência de transmissão de vírus Zika em Angola (Luanda).
Nestes viajantes devem ser reforçadas as medidas de prevenção desta infeção,
incluindo a transmissão sexual, pelos potenciais riscos na gravidez.
Em outubro de 2018, em Angola, foram diagnosticados mais de 30 casos de
dengue em crianças, 14 delas com manifestações hemorrágicas (MH) e 3 óbitos.
A percentagem elevada das MH é preocupante, pela possibilidade de estar em
circulação um outro serotipo do vírus. Os viajantes, sobretudo os com estadias
anteriores em áreas de transmissão de dengue, devem ser informados e
reforçadas as medidas de prevenção da picada de mosquito (padrão diurno).
Continuam a surgir novos casos importados de sarampo no Brasil, com o mesmo
genótipo (D8) que circula na Venezuela. Amazónia e Roraima têm o maior nº de
casos, mas foram diagnosticados casos em outros estados, incluindo São Paulo e
Rio de Janeiro. Até final de outubro foram confirmados 12 óbitos por sarampo.
Foram reportados vários casos de encefalite japonesa (EJ) em Bali e Manado, no
norte de Sulawesi. Mesmo a EJ sendo rara em Bali, o Ministério da Saúde da
Indonésia informou que irá iniciar uma campanha de vacinação nas zonas
afetadas. O aconselhamento de como evitar picadas de mosquito deve ser
reforçado e seguidas as recomendações da SPMV sobre vacinação contra a EJ.
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