
EDITORIAL
TROPNET – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Um “conflito de interesses” impediu-me de estar presente na II Reunião
Científica da SPMV. Simultaneamente realizou-se em Antuérpia o 18th Workshop
on Imported Infectious Diseases of the European Network for Tropical Medicine
and Travel Health (TropNet). O nosso estimado Presidente, Jorge Atouguia,
também membro TropNet, foi compreensivo, pedindo-me em troca, neste
Editorial, a divulgação desta importante Rede Europeia.

A TropNet foi inicialmente estabelecida em 1999 como uma rede de vigilância
epidemiológica de doenças infecciosas importadas para a Europa. Com
crescimento progressivo, trata-se actualmente da maior rede europeia de
Medicina Tropical (MT) e Medicina do Viajante (MV), congregando 71 centros
especializados. Em 2010 a rede foi reestruturada e os seus objectivos revistos,
de forma a não duplicar os esforços desenvolvidos pela rede “EuroTravNet”.

A TropNet desenvolve projectos colaborativos de investigação com o objectivo
de obter recomendações baseadas na evidência para o aconselhamento dos
viajantes e tratamento de patologias de importação, que possam culminar na
harmonização a nível europeu de directrizes consensuais e de um curriculum
Europeu em MV/MT. Os recursos incluem: directório dos “sites” participantes
que fornecem “expertise” e recursos em diagnóstico e tratamento; lista de sites
dispondo de medicamentos órfãos em MT; fórum de discussão; e material
informativo para aconselhamento de viajantes em vários idiomas. No contexto
do ensino e treino a rede tem desenvolvido cursos de formação em MV.
Com interacções extensas a nível internacional, TropNet surge como uma
plataforma importante para o desenvolvimento de soluções inovadoras na área
de MV/MT. A participação de profissionais que pratiquem MV nas suas vertentes
pré e pós viagem é por convite. Visitem: http://www.tropnet.net/.

Jorge Seixas
Professor Auxiliar, Instituto de Higiene e Medicina Tropical

ATUALIDADES NA MV
HEPATITE A, EM PORTUGAL E NOS VIAJANTES

O surto de Hepatite A (HepA) em Portugal e na Europa, acompanhado pela escassez de
vacinas, levou à intervenção da Autoridade de Saúde nacional, com a requisição do stock
vacinaldopaísea Norman.º003/2017daDireção-GeraldaSaúde(DGS),de09/04/2017.

Esta Norma veio a descurar pareceres de peritos em Medicina do Viajante presentes em
reuniões preparatórias e terá graves repercussões na prática dos profissionais que
diariamenteaconselhameprevinemasdoençasdosviajantes.
1. A vacina passou a estar disponível apenas em centros de vacinação restritos.
2. Os viajantes para países endémicos de HepA, grupo numeroso e epidemiologicamente
importante, apenas a título excecional serão elegíveis para a vacinação.
3. A indicação para vacinação contra HepA em viajantes passou a depender da validação da
DGS (com critérios que a SPMV desconhece), após envio de e-mail com 11 itens obrigatórios
do perfil de viajante e viagem (porém, sem inclusão de avaliação de risco pelo prescritor).
4. A DGS comunicará, em 24 horas, ao médico e ao viajante, se foi validada a prescrição e,
em caso positivo, onde se deverá deslocar o viajante que seja vacinado (não sendo do
conhecimento da SPMV a distância e potencial inequidade implicada).
5. Preconiza-se a utilização, em adultos ou crianças, da vacina de formulação pediátrica
(fora do seu Resumo de Características do Medicamento – RCM – e cuja utilização carece de
parecer pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde – INFARMED).
6. Os viajantes com mais de 55 anos não podem/devem ser vacinados (com base em
evidência não referenciada e cujo substrato mereceria avaliação científica suplementar).

Perante as determinações desta Norma da DGS, a SPMV solicitará esclarecimentos à
DGS a respeito das medidas discricionárias presentemente em vigor, consideradas
tecnicamente imprecisas. Nesta matéria, os Grupos de Trabalho e a Direção da SPMV
encontram-se a trabalhar num documento técnico, a ser subsequentemente
distribuído por todos os Colegas que exercem MV e amplamente divulgado, para
melhor informação de todos os que viajem para zonas de risco de HepA.

Direção da SPMV
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