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PUBLICAÇÕES
RECENTES

EDITORIAL
FESTAS (MAIS) FELIZES
Nos últimos anos temos assistido ao aumento de viagens durante a época
festiva de Natal. A maioria dos viajantes está entre os 20 e 50 anos, os grupos
etários que, culturalmente, se conseguiram mais facilmente afastar da tradição
festiva familiar. Viajam essencialmente para zonas tropicais, com sol, praia e
lembranças de verão. Destinos frequentes: América Central e Sul (sobretudo
Brasil), Caraíbas, Índia e Sudoeste asiático. Países com climas quentes e
húmidos, ótimos para férias. E para doenças transmissíveis.
A maioria desses viajantes não faz consulta de Medicina do Viajante (MV),
porque acha que “como não há vacinas obrigatórias, não é necessário”. E, para
quem viaja, este é o seu 1º risco: conceitos errados sobre a sua proteção.
No panorama atual dos surtos epidémicos e de doenças emergentes ou
reemergentes, podemos escolher três exemplos de viagens de risco.
Neste Natal, quantos dos que viajam sem consulta da MV estão informados sobre:
•

os riscos de dengue e chikungunya em muitos destinos sul-americanos e
asiáticos?

•

a (necessária) proteção em viagens para zonas temperadas e tropicais onde
estão em curso surtos de sarampo?

•

todos os procedimentos a adotar (incluindo não viajar!) pelos casais que
pretendem ter filhos no próximo ano e que viajam para zonas endémicas de
zika, estando elas, muitas vezes, já grávidas?

Se o viajante não faz consulta de MV, precisa de informação. Será que a obteve
por parte da sua agência de viagens, do seu médico assistente, dos media, dos
familiares, amigos e colegas? E, mesmo que a tenha obtido, é fidedigna? Saberá,
poderá, ou quererá proteger-se?
A informação correta é a base da proteção do viajante. Dela dependem as
medidas de proteção, muitas vezes desconfortáveis, e, por isso, difíceis de
tomar. Conseguir informação atualizada e correta é difícil e exige tempo e
esforço. Difundi-la é fundamental. Os membros da SPMV fazem-no através da
lista de correio partilhada por todos. Partilhemos também a informação com os
que nos rodeiam: colegas, amigos, familiares. Passando a palavra, conseguimos
mais facilmente alertar os atores mais próximos de quem viaja para a
necessidade do viajante ser corretamente informado: agentes de viagem,
farmacêuticos, médicos de diferentes especialidades, enfermeiros, jornalistas. E
poderemos, assim, contribuir para que quem viaja tenha umas Festas (mais)
Felizes.
Um excelente ano de 2019 para todos.

ATUALIDADES NA MV

Jorge Atouguia
Direção da SPMV

O primeiro curso de atualização em Medicina do Viajante da SPMV decorreu a 18 de
dezembro, em Faro. O curso focou os principais temas desta área da medicina, e teve
um número elevado de participantes, não só médicos mas também profissionais de
enfermagem e de farmácia. Um segundo curso, na região Centro, está já programado
para os dias 18 e 19 de janeiro, em Leiria. Está ainda em preparação um terceiro curso,
na região Norte, que irá ter lugar em Baião.
O ultimo relatório do ECDC, de 6 de dezembro de 2018, refere um total de 1503 casos
humanos de infeção por Vírus do Nilo Ocidental (WNV) na Europa: Itália (576), Sérvia
(415), Grécia (311), Roménia (277), Hungria (215), Croácia (53), França (27), Áustria (
20), Bulgária (15), República Checa (5), Eslovénia (3) e Chipre (1). Foram
contabilizadas, até ao momento, 180 mortes, com a grande maioria dos óbitos a
ocorrer na Grécia (47), Itália (46), Roménia (43) e Sérvia (35). Os viajantes para áreas
de risco devem ser prevenida a picada de mosquito, e a proximidade de aves mortas.
As autoridades de Saúde de Angola confirmaram a existência de transmissão de vírus
Zika no país, sobretudo em Luanda. Estão recomendadas as medidas para evitar o
risco de transmissão, sobretudo para grávidas e casais que pretendem ter filhos no
próximo ano. Qualquer viajante nestas condições, homem ou mulher, deve ter
contactos sexuais protegidos até 3M após o regresso de Angola.
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