
EDITORIAL
MEDICAMENTOS E VACINAS
O labirinto do acesso a Medicamentos e Vacinas (MV) em que se movimentam os
profissionais de saúde que exercem, na sua prática, o aconselhamento a viajantes, é
verdadeiramente assustador. Bastaria invocar os recentes episódios [dignos de uma
novela] por que tem passado o acesso à vacina contra a Hepatite A.

Teoricamente, o INFARMED dispõe de uma base de dados na internet (denominada
INFOMED) onde podemos certificar-nos dos MV que estão autorizados,
comercializados e disponíveis em Portugal. Contudo, na maioria das vezes esta está
desajustada da realidade. Pode suceder que um MV surja como disponível e os
nossos utentes não o encontrem nas farmácias de venda ao público, simplesmente
porque a rede de distribuição não acompanhou essa disponibilidade, por escassez de
embalagens comercializadas. Pelo contrário, um medicamento anunciado como
“temporariamente indisponível” pode ser tranquilamente adquirido em farmácias
que tinham atempadamente garantido um stock de MV. [Uma nova versão da fábula
da cigarra e da formiga.]

Não nos deve causar qualquer espanto a interessante troca de mensagens sobre a
disponibilidade em Portugal da vacina contra a Hepatite A que temos acompanhado
entre o grupo de sócios da SPMV.

Idêntico [ou quiçá ainda pior] cenário podemos traçar para o acesso a MV essenciais
para o aconselhamento e tratamento de doenças em viajantes e que não estão
comercializados em Portugal. A lista é imensa e não cabe aqui pormenorizá-la. Alguns
estão apenas disponíveis em determinadas farmácias hospitalares, teoricamente
também acessíveis a quem só realiza consultas extra-hospitalares. Para conseguir
aceder a estes medicamentos o utente terá de solicitar em duas farmácias da
comunidade que atestem, na receita médica, que o referido MV não está disponível,
para de seguida apresentar a mesma receita na farmácia hospitalar. Mesmo seguindo
esta teia burocrática, não há acesso garantido, pois alguns hospitais [contornando a
lei] recusam fornecer estes MV sem que haja uma prescrição interna de um médico
hospitalar, que, por sua vez, tem de a submeter a um processo de aprovação da
hierarquia hospitalar [frequentemente surreal].

Alguns países resolveram este imbróglio criando um centro de referência onde todos
os MV estão centralizados e disponíveis para a comunidade médica. Em Portugal
existe um esboço de criação dum centro deste tipo, materializado na farmácia
hospitalar do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde está centralizado o acesso ao
Zanamivir EV e à imunoglobulina contra a Raiva.

Os decisores deveriam rapidamente pronunciar-se sobre este assunto. Ou se
expande a função centralizadora do Hospital de Santa Maria ou se cria um novo
centro de referência para acesso a estes MV. Os viajantes e os médicos que os
aconselham teriam, porventura, menos insónias.
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ATUALIDADES NA MV
Tem sido registado aumento de número de casos de Doença por vírus Dengue em
vários países/regiões asiáticas (entre parênteses os destinos frequentes de viajantes
portugueses): Sri Lanka, Butão, Índia (Rajastão, Uttar Pradesh, Kerala, Mumbai,
Chenai), Malásia, Vietname, Tailândia (Chiang Mai). Medidas para evitar picadas de
mosquitos, principalmente durante o dia, devem ser intensamente recomendadas.

Para além dos importantes surtos de Coléra no Quénia, Nigéria e Somália, a
República Democrática do Congo reportou mais de 15.000 casos até à semana 27,
com 441 mortes. Recomenda-se vivamente o reforço do aconselhamento sobre
riscos com águas e alimentos contaminados.

Casos de Influenza A (H3N2 e H1N1) aumentaram em alguns países temperados da
América Central e do Sul (Uruguai, Brasil, Cuba, Costa Rica, Nicarágua), e Sudeste
Asiático (Tailândia, Filipinas, e, sobretudo, Hong-Kong, que tem um surto ativo).
Myanmar (Birmânia) reportou vários casos de H1N1 em Rangoon, com 6 mortes. Os
viajantes que se desloquem a estas regiões deverão ser alertados para o risco de
doenças de transmissão por via aérea.
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