
EDITORIAL
Se seriam expectáveis, desde logo e conceptualmente, mais-valias
decorrentes da existência de uma Sociedade Científica com enfoque em
Medicina do Viajante (MV), foram estas inequivocamente objectivadas
aquando da I Reunião Científica da SPMV. Nesta, fruto de entrópica e
construtiva troca de impressões e experiências entre os participantes,
prelectores e moderadores, com variadas orientações adiantadas pelos
Grupos de Trabalho da SPMV, progrediu-se na senda de objectivos
primordiais da Sociedade.

No âmbito das temáticas do Painel «Boas Práticas, Ética e Comunicação»
ocorreram icónicos momentos de produtiva interacção entre os
presentes, que contribuíram à consubstanciação dos propósitos de
garantia e melhoria da qualidade na MV praticada em Portugal. Ademais,
tiveram estes como enfoque áreas de pertinência à SPMV porém
limítrofes no seu espectro de actuação, de que foram exemplo a
Certificação e a Competência em MV – questões sob ‘jurisdição’ da Ordem
dos Médicos (OM).

Explanado o enquadramento, pela representação formal do Colégio de
Doenças Infecciosas da OM, abordaram-se obstáculos e contrariedades,
colocando-se a lume défices na – indispensável – comunicação com
outros Colégios das várias Especialidades Médicas implicadas na MV.
Assim, e em sintónica concordância com ilações retiradas deste profícuo
Painel, utiliza-se do presente veículo de comunicação no reforço do apelo
ao contacto e cooperação entre os elementos destes Colégios, como dos
Corpos Directivos dos mesmos.

Sendo a comunicação ferramenta crucial à excelência da prática em MV,
não permitamos a sua carência na articulação entre as Especialidades
Médicas envolvidas. Recordemos ser a construtividade da interlocução e
do trabalho (intra e porém) inter-sectorial fundamental à garantida,
melhorada e continuada Qualidade na MV nacional. Comuniquemos.

Ricardo Racha-Pacheco
Vogal da Direcção – SPMV

Por decisão pessoal, o autor não escreve segundo o novo Acordo Ortográfico.
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ACTUALIDADES NA MV
Entrou em vigor a 11 de Julho de 2016 a alteração, já anunciada, do
Regulamento Sanitário Internacional, considerando ter validade vitalícia
uma única dose da vacina contra a Febre Amarela. Segundo a Direção-
Geral da Saúde, a indicação de "vacinado para a vida" deve ser anotada no
espaço destinado à inscrição da validade da vacina, em, pelo menos, duas
línguas – a do país que emite o certificado e em inglês ou francês.

Em Angola, após as campanhas de vacinação que utilizaram mais de 8
milhões de doses da vacina, está a haver uma diminuição acentuada do
número de casos de Febre Amarela; na República Democrática do Congo,
a situação ainda se encontra fora de controlo, havendo necessidade
urgente de vacinas em várias zonas onde existe transmissão comprovada.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que vai enviar uma
missão multidisciplinar à Guiné-Bissau para investigar os 4 casos de
infeção por vírus Zika. No início de julho de 2016 fontes oficiais
informaram que a presença do vírus Zika no país fora confirmada através
de testes em Portugal (Instituto Ricardo Jorge) e no Senegal (Instituto
Pasteur), tendo sido detetadas 3 pessoas infetadas na ilha de Bubaque,
menos 1 caso do que o número agora anunciado pela OMS.

A OMS lançou uma publicação sobre o aconselhamento em Medicina do
Viajante para as pessoas que se desloquem ao Brasil, para assistirem aos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão: "Health Advice for Travellers to
the 2016 Summer Olympic and Paralympic Games“, disponível através da
hiperligação: http://www.who.int/ith/updates/20160621/en/ .

PUBLICAÇÕES 
RECENTES
Kurth F, Lingscheid T, Steiner F, et al.
Hemolysis after oral artemisinin
combination therapy for uncomplicated 
Plasmodium falciparum malaria.
Emerging Infectious Diseases 
2016; 22 (8):1381-1386.
doi: 10.3201/eid2208.151905

Halsted SB, Aguiar M.
Dengue vaccines: are they safe for 
travelers?
Travel Medicine and Infectious Disease 
(2016) 
doi:10.1016/j.tmaid.2016.06.005

Freedman DO, Chen LH, Kozarsky PE.
Medical considerations before 
international travel.
N Engl J Med 2016; 375:247-60.
doi: 10.1056/NEJMra1508815

Patel D, Field V, Schlagenhauf P.
Countdown to the 2016 Olympic Games: 
a travel medicine checklist.
Travel Medicine and Infectious Disease 
2016; 14: 173-176
doi: 10.1016/j.tmaid.2016.05.017

REUNIÕES 
CIENTÍFICAS
XIX International Congress for Tropical 
Medicine and Malaria (ICTMM 2016) 
18-22 Septembro 2016
Brisbane, Australia
tropicalmedicine2016.com

World Medical Tourism and Global 
Healthcare Congress
25-28 Septembro 2016
Washington D.C., EUA 
medicaltourismcongress.com

Travel Health Africa – The boiling point?
28 Setembro to 1 Outubro 2016
Port Elizabeth, África do Sul
sastm.org.za

American Society of Tropical Medicine 
and Hygiene – 65th Annual Meeting
13-17 Novembro, 2016
Atlanta, USA
astmh.org

15th Conference of the ISTM, CISTM15
14-18 Maio 2017
Barcelona, Espanha
istm.org/cistm15

http://www.who.int/ith/updates/20160621/en/
sastm.org.za
astmh.org
medicaltourismcongress.com
tropicalmedicine2016.com
http://www.istm.org/cistm15
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/22/8/pdfs/15-1905.pdf
http://www.travelmedicinejournal.com/article/S1477-8939(16)30071-0/abstract
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1508815
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27266676

	Slide Number 1

