
EDITORIAL
ARTESUNATO: TER OU NÃO TER? 
Desde 1 de A bril de 2019 os hospitais dos EUA não têm, nas suas farmácias, nenhum

medicamento parentérico para tratamento da malária.

Nos EUA, a malá ria por Plasmodium falciparum era tra tada, desde o início dos a nos 90 -

qua ndo o quinino deixou de estar disponível - com quinidina IV, um medica mento

desenvolvido pela Eli Lilly para o trata mento de a rritmias ca rdíacas. Como ning uém

usava quinidina como antia rrítmico, e o mercado pa ra tra tamento de malá ria g rave era

rela tivamente pequeno, a Eli Lilly decidiu termina r a sua produção e os lotes existentes

esgotaram no início de 2019.

A OMS recomenda, como primeira linha pa ra o tratamento da malária grave, o

artesunato. Rá pido a atuar, eficácia má xima com 3 dias de tera pêutica (a o contrá rio dos

7 a 10 dias do quinino), bem tolerado, indica do na malá ria grave em todos os trimestres

da gravidez. Com o apoio da MMV (Medicines for Mala ria Venture), o fá rmaco é

produzido pela Guillin Pha rma (A rtesun®) e pela Ipca (La rinate®), pré-qua lif ica das pela

OMS em 2010 e 2018, respetivamente. Encontra mos o a rtesuna to na maioria dos países

endémicos de malá ria de África e Ásia. Mas, mesmo com essa recomendação da OMS,

nenhum país da E uropa, Américas e O ceânia o aprovou - talvez ninguém o cons iderou

economica mente viável pa ra obter a aprovação das diferentes Agências do

Medicamento.

Estra nha mente, o a rtesunato está reg ista do pela EMA (Europea n Medicines Agency)

como fármaco órfão, e os seus dire itos estã o na posse de um único indivíduo, consultor

da á rea farmacêutica na Alema nha. Neste caso, pa rece que a lguém acha que poderá ser

um fármaco economicamente viável, e está à espera que isso aconteça na Europa...

Não estar aprovado, nã o quer dizer que não seja usado. Muitos países centra liza m a sua

distribuiçã o nas agências na ciona is de medicamentos (o CDC, nos EUA, fornece-o ao

abrigo de um "novo protocolo de investigaçã o de medicamentos" - forma elega nte de

dizer que embora nã o esteja aprova do, precisam muito dele), ou a través da importação

direta. Portugal nã o é exceção: a lguns hospitais do nosso país têm a rtesunato,

conseguido através de A UE (Autorizaçã o de Utilizaçã o Excecional). E os resulta dos do

seu uso, em substituiçã o do quinino, sã o excelentes. Os hospita is que trata m malá ria

grave devem ter artesuna to. Os doentes, sobretudo, e os prof issiona is de sa úde que os

tratam agradecem. Todos agradecemos.

Jorge Atouguia

Presidente da SPMV

ATUALIDADES NA MV
Nos primeiros 6 meses de 2019 morreram 443 pessoas por Dengue no Brasil. Durante o

mesmo período foram notificados 1.281.759 casos de Dengue no país, quando tinham apenas

sido diagnosticados 183.829 casos em período idêntico do ano passado - um aumento de

584%.

O número de casos de Chikungunya no Estado de Rio de Janeiro, Brasil, quase duplicou este

ano, quando comparado com o período equivalente de 2018. Foram notif icados quase 60 000

casos da doença até o início do mês de julho de 2019. Na cidade do Rio de Janeiro foram
diagnosticados mais de 24.000 casos da doença. Nos 4 primeiros meses de 2019, o aumento

foi de 80% em relação a 2018.

As Filipinas declara ram o estado de alerta nacional por causa de um grave surto de Dengue,

com mais de 106.630 casos registados na primeira metade do ano, e 456 mortes, sendo a

maioria de crianças menores de 5 anos. Os casos de Dengue aumentaram 85% em relação ao

mesmo período do ano passado. A epidemia afeta principalmente as 4 regiões do centro do

país.

Nos viajantes para estes destinos (Brasil, Filipinas) recomendamos um reforço do
aconselhamento sobre prevenção da picada de mosquito (durante o dia), e o uso de

repelentes tópicos e inseticidas para impregnação da roupa.
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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,
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O III Workshop de Vacinas no Viajante e a IV
Reunião Científica da SPMV irão decorrer
nos dias 10 e 11 de Outubro de 2019, no
auditório da ESTeSL, no Parque das Nações,
em Lisboa. O programa provisório será
disponibilizado no início do mês de Agosto.


