
EDITORIAL

Este editorial é sobre a 15ª Conferência da Sociedade Internacional de Medicina do
Viajante que se realizou em Barcelona de 14 a 18 de Maio deste ano. Neste congresso
celebraram-se os 25 anos da Sociedade Internacional de Medicina do Viajante, a qual
conta atualmente com mais de 35000 membros de mais de 90 países.

Temas abordados foram a resistência aos antibióticos, principalmente o contributo dos
viajantes para a sua disseminação global, a epidemia do vírus Zika, tendo a ênfase
principal sido na infeção congénita, mas também na necessidade de aconselhar viajantes
sobre o tempo em que permanece nas secreções genitais com risco de transmissão sexual.
A situação dos refugiados e migrantes na Europa, a sua contribuição para os países que
os acolhem e os seus problemas de saúde foram também referidos. Profilaxia, tratamento
e predisposição genética para a malária, novas vacinas, nomeadamente para
microrganismos patogénicos para o aparelho gastrointestinal e dengue. Interessante foi a
perspetiva de nos colocarmos “do outro lado do muro” no que diz respeito a vacinas que
estão disponíveis e/ou mais económicas em países de baixa, mas não nos de alta renda. Os
viajantes especiais não foram esquecidos (idosos, estudantes, turismo sexual,
imunossuprimidos, grávidas, expatriados, viajantes que visitam familiares).

Gostaria ainda de salientar:
- o novo yellow book revisto (2018);

- as primeiras guidelines para a prevenção da diarreia do viajante – com evidência
da eficácia da terapêutica antibiótica na diarreia moderada a grave e ingestão de
fluídos sem mais nada ou loperamida;

- vacina da febre amarela: falhas de vacina previsíveis futuramente, recomendação de
dose fracionada em epidemias;

- vacina da raiva: a vacina parece dar imunidade até 20 anos, pelo que a duração da
imunidade deve ser sempre considerada.

Mais uma nota - o clima de discussão e de calor humano entre os congressistas fizeram-
me lembrar as reuniões da nossa sociedade: uma área recente em que o conhecimento
científico é ainda pouco e por isso nos apoiamos uns nos outros? Que assim continuemos.

E não esqueçam: o próximo congresso é em Washington DC, USA, de 5-9 de Junho de
2019. Neste, eu aprendi imenso e espero que no próximo também.

Filomena Pereira
Professora associada do IHMT, UNL

ATUALIDADES NA MV
As novas evoluções na gestão pela DGS do surto de hepatite A, em Portugal, em HSH,
no que respeita à vacinação dos viajantes, passaram pela abolição das autorizações de
vacinação pelos avaliadores da DGS aos pedidos feitos pelos colegas, e, desde 1 de junho,
a disponibilização da vacina pediátrica da hepatite A nas farmácias da comunidade.
Continuamos a não ter acesso à vacina para adultos.

Mantém-se o surto de sarampo na Europa, com aparecimento de novos casos em vários
países. Atualmente já se contabilizam 29 casos confirmados em Portugal.

A situação epidemiológica do surto de febre amarela no Brasil mantém-se estável, com
o aparecimentos de novos casos esporádicos nos estados afetados, mas sem evidência de
transmissão por Aedes aegypti, e, consequentemente, sem transmissão urbana.

O Ministério da Saúde de Moçambique declarou controlada a epidemia de cólera no
país. Os 5 centros de tratamento da doença criados nas principais zonas afetadas, foram já
desativados. Entre Janeiro e Abril de 2017 Moçambique registou 2.131 casos de cólera,
com 4 mortes. Paralelamente, na avaliação dos casos de diarreia (todas as etiologias), o
País contabilizou mais de 250000 casos e 102 mortes.
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