
EDITORIAL 
A Medicina Aeronáutica dedica-se à abordagem das repercussões do voo 
na fisiologia humana e patologias associadas, sendo portanto na sua base 
uma medicina hipobárica, ou seja, dos ambientes de baixa pressão 
atmosférica. Entretanto, contém vertentes variadas do saber e da 
intervenção médica, nomeadamente: clínicas e ocupacionais, na 
abordagem global da pessoa no contexto das múltiplas atividades 
aeronáuticas, desde os tripulantes de voo comercial e os controladores de 
tráfego aéreo, à aviação agrícola e publicitária, ou até de lazer; vertentes 
periciais, na certificação médica de pilotos e outros profissionais 
aeronáuticos; vertentes de consultoria às organizações aeronáuticas (a 
chamada “airline medicine”), entre outros. 

Algumas das vertentes mais relevantes da Medicina Aeronáutica são na 
realidade pontos dinâmicos de entrecruzamento com a Medicina do 
Viajante. Esta “polinização cruzada” e apoio mútuo acontecem sobretudo 
quando a Medicina Aeronáutica aborda as questões inerentes ao transporte 
seguro de passageiros doentes e incapacitados ou ao resgate por via 
aérea, à exposição de tripulantes a ambientes de viajante nas suas rotas, 
ou ainda às aeronaves enquanto potenciais vetores de vetores (aspeto 
onde é também intensa a interação com a Saúde Pública). 
Com o DNA de entusiasmo e dinamismo multidisciplinar com que nasceu a 
SPMV, a interação entre estes saberes só poderá continuar a dar bons 
frutos, mais ainda quando puder haver uma interação com uma Sociedade 
irmã do lado aeronáutico, quer para o presente das viagens aéreas, quer 
para o futuro, já presente, dos voos suborbitais e espaciais. 
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ACTUALIDADES NA MV 
A vacina da Hepatite A (Adulto), Vaqta 50, tem estado indisponível desde 
há várias semanas. Os contactos da Direção da SPMV com a empresa 
responsável pelo produto apontam que este só será reposto em novembro. 
Contactos com a DGS e Infarmed não resultaram em alteração da data de 
reposição da vacina, nem de outra solução alternativa. A Direção da SPMV 
e os seus grupos de trabalho para Vacinas e Ética e Boas Práticas 
avaliaram o problema e concluíram que, cientificamente, é possível utilizar 
a dose pediátrica como primeira vacinação, mas, eticamente, não existe 
nenhum mecanismo legal de proteção do médico prescritor, uma vez que 
está a atuar fora do RCM do produto. A SPMV foi informada que a vacina 
Havrix 1440 (adulto), irá estar disponível no início de Outubro, minimizando 
o problema da inexistência de Vaqta 50. 

Foram relatados mais de 40 casos humanos de raiva na província de 
Huila, Angola, onde não existe vacina antirábica para a vacinação pós-
exposição. Recomenda-se avaliação do risco de raiva em viajantes para 
Angola, sobretudo os que possam ter estadas em zonas rurais. 

A epidemia de Zika nas Américas tem vindo a estender-se ao Hemisfério 
Norte, numa altura onde há indicação da possível a transmissão 
interpessoal da doença. Vários estados doa EUA começam a reportar 
casos autóctones desta doença, sendo a Flórida o estado mais afetado. É 
recomendado o alerta sobre a transmissão deste virus em viajantes para 
este estado. 
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