
EDITORIAL
FARMÁCIA E VIAGENS
O convite para escrever este editorial dá-me a oportunidade de salientar
que, enquanto farmacêutica, é uma honra pertencer à SPMV. Acredito que
é através da colaboração das diferentes áreas do saber que nascem as
mais importantes parcerias.

Na prática diária da Farmácia do Aeroporto (FA), contactamos com o
expoente máximo da globalização – uma sociedade que em horas, e não
em meses (como anteriormente), tem a capacidade de estar em qualquer
parte do mundo. Esta mudança de paradigma civilizacional acarreta
diversos desafios, nomeadamente na área da saúde. O exemplo disso são
as inúmeras epidemias que habitualmente eram locais e hoje têm o
potencial de atravessar as fronteiras, sem passarem por controlos de
segurança... É neste contexto de um mundo global e em constante
mudança que o nosso papel de farmacêuticos comunitários tem sofrido
alterações, no sentido de nos fazer procurar a melhor informação para os
nossos utentes.

Devido à nossa localização, a FA é por vezes o último contacto que os
utentes têm com a saúde antes da sua partida, constatando que as
perguntas colocadas são, por vezes, pedidos de esclarecimento a
informações já fornecidas. Frequentemente, temos um papel pedagógico,
na medida em que nem todos os viajantes que precisam, tiveram a
possibilidade de aceder a uma consulta do viajante.

É através de parcerias, como a que desenvolvemos com a SPMV, que nos é
possível colmatar lacunas relativas a temas fora do nosso âmbito de
formação, bem como aumentar os nossos conhecimentos e estarmos
atualizados, possibilitando um trabalho conjunto no âmbito da medicina
do viajante.

Aproveitando o tema do último editorial, e sabendo do problema de
acesso a vacinas hospitalares (exemplo vacina da encefalite da carraça), é
importante referir que as farmácias comunitárias em Portugal estão bem
posicionadas para tentar minimizar este problema. Ou seja, temos
competências e capacidades técnicas para distribuir medicação, somos
uma estrutura organizada e altamente regulada, com a mais valia de
termos elevados índices de satisfação por parte dos utentes que nos
procuram. Assim, devemos desenvolver esforços, sensibilizando as
autoridades de saúde e a indústria, para que o acesso a essas vacinas seja feito
através das farmácias comunitárias.

Maria José Tribolet Bento 
Farmácia do Aeroporto

ATUALIDADES NA MV
A SPMV está a organizar o Workshop Vacinas em Viajantes, em Lisboa, nos
dias 24 e 25 de novembro de 2017. O programa abarca os diferentes
aspetos da vacinologia, desde os conceitos básicos sobre vacinas até às
boas práticas da sua utilização no viajante, passando pelas vacinas do PNV,
vacinas para doenças com transmissão por via aérea, vacinas para doenças
provocadas por águas e alimentos, vacinas para agentes infeciosos
neurotrópicos e arbovírus não neurotrópicos, e novas vacinas ainda em
desenvolvimento. Os temas propostos serão abordados através de uma
introdução teórica, seguida de estudo de casos e discussão. O workshop
conta com a participação de palestrantes nacionais e estrangeiros.
Até 4 de setembro foram notificados 167 casos de malária a P. falciparum,
153 de transmissão autóctone (3 importados) em Santiago, e 6 casos em S.
Vicente e 3 no Sal (todos importados). Deve ser considerada a profilaxia da
malária aos viajantes para Cabo Verde, sobretudo para a ilha de Santiago.
Recomenda-se a prevenção da picada de mosquito, entre o pôr do sol e o
nascer do sol. Deve ser igualmente indicado que o aparecimento de febre,
até 30 dias após saída de Cabo Verde, pode ser consequência de malária,
podendo levar a quadros clínicos graves, potencialmente fatais.
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