
EDITORIAL
MISSÃO NA BEIRA - MOÇAMBIQUE

A missão Embondeiro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e Médicos do Mundo, no

âmbito da ajuda humanitária, iniciou-se com a partida no dia 24 de março, de uma

equipa de 20 elementos constituída por médicos, enfermeiros, psicólogos, logísticos e

uma farmacêutica. Tinham como missão erguer e operacionalizar o Hospital de

Campanha da CVP, composto por 7 módulos, nos quais se realizam consultas de adulto,

infeciologia e de pediatria, partos, tratamentos e serviços de farmácia. A primeira

equipa permaneceu na Beira até 16 de abril, sendo rendida por uma nova equipa.

Ao chegar ao aeroporto da Beira, as letras caídas no topo do edifício anunciavam a

chegada a um destino ferido e o rasto de destruição faziam prever algumas das

dificuldades que se viriam a sentir, nomeadamente a escassez de recursos materiais, a

falta de condições higiosanitárias e a baixa literacia. Face à situação epidemiológica em

curso, faltavam sobretudo testes de deteção rápida de cólera e de malária, fármacos

adequados para tratamento agudo destas doenças e bem como para continuidade de

tratamento de patologias como a filaríase e o VIH, sendo uma preocupação transmitida

pela população, perante a rutura de stock.

As condições precárias encontradas, condicionavam o controlo do surto, existia

dificuldade na seleção de locais mais apropriados para implementação dos postos de

hidratação e de distribuição de cloro nos principais bairros afetados. Era necessário

realizar diluição de cloro na água de consumo humano, para fornecimento do mesmo às

populações em garrafas e garrafões reutilizados. As sessões de educação para a saúde e

a elaboração de materiais de divulgação à população eram desenvolvidas de forma

muito simples de modo a capacitar a população. Acresciam ainda as dificuldades de

deslocação e de meios de socorro como ambulâncias, equipadas apenas com um

estrado sem qualquer material de primeiros socorros e de suporte básico de vida.

A permanência em Moçambique foi mais do que esperávamos… muito enriquecedora a

nível profissional, com aplicação de conceitos e aprendizagens num contexto

completamente diferente do que estamos habituados no dia-a-dia, uma saúde pública

mais de 50 anos distante da que lidamos no nosso quotidiano.
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Médica de Saúde Pública, ACES Dão Lafões

ATUALIDADES NA MV
Um surto de poliovírus tipo 2 (cVDPV2) vacinal foi confirmado em Angola. Um caso de

PFA e o seu contacto foram confirmados laboratorialmente com o isolamento de cVDPV

tipo 2. O caso de PFA teve início a 5 de Abril de 2019, no distrito de Cambulo, na

província de Lunda Norte. As fezes de um contacto próximo deste caso foram recolhidas

a 23 de Maio de 2019. Este distrito faz fronteira com áreas da República Democrática do

Congo, onde as vacinações em massa com OPV2 foram conduzidas em resposta aos

surtos de cVDPV2 em curso.

Uma 2ª infeção autóctone pelo vírus Chikungunya (ChikV), em Espanha, foi reportada. A

3 de agosto de 2015, a Espanha notificou o 1º caso de infeção por ChikV num residente

da cidade de Gandía, na comunidade autónoma de Valência. A 12 de Junho de 2019, a

Islândia notificou a infeção num turista islandês que viajou para Alicante entre 17 e 31

de Maio. No dia 13, surge a confirmação de dois outros casos da mesma família. Outro

membro da família que vive na Noruega aguarda confirmação. A Comunidade

Valenciana foi notificada, e aplicou as correspondentes medidas de vigilância e controlo.

O prazo para a apresentação de documentos para a obtenção da Competência em

Medicina do Viajante pela Ordem dos Médicos termina a 30 de junho de 2019.
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