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Este é o primeiro número da Circum-SPMV, a newsletter da Sociedade 
Portuguesa de Medicina do Viajante. 

Circum, como ideia de saída e regresso, de partida, estada e retorno, as 
razões primeiras que levam as pessoas a fazer a nossa consulta de 
Medicina do Viajante. Partilhamos com o Viajante o objetivo da 
partida, estada e retorno com saúde, uma saída e regresso que 
acaba por ser o fechar desse círculo, o da circum-viagem. 

Circum, como ideia de equidistância entre todos, na partilha e 
transmissão de informação. Nenhuma outra área da Medicina necessita 
tanto de uma atualização permanente de dados médicos como a da 
Medicina do Viajante. Num mundo em que o acesso ao conhecimento é 
extremamente facilitado pelas tecnologias, sobretudo pela navegação na 
Internet, podemos pensar que esta necessidade de constante informação 
está assegurada. Sim e não. Se circum-navegarmos pelos países das 
zonas temperadas, esperemos dados corretos e atualizados. Mas uma 
circum-navegação pelos países tropicais e de baixa renda – para onde 
parte a maioria dos nossos viajantes – dá-nos pouca (ou nenhuma) 
informação, muitas vezes de discutível fiabilidade. E se as viagens têm 
por destino locais remotos, mais difícil se torna conseguirmos bases de 
informação atualizada. Circum-informação, a ideia do círculo, da ligação 
entre os elementos, e da partilha, do ato de fazer circular a informação 
por todos, é outro dos objetivos desta newsletter.

O círculo do conhecimento fica completo quando tivermos a 
colaboração de todos na partilha de informação técnico-científica. A  
SPMV - através do endereço spmedviaj@gmail.com - responderá aos 
pedidos mais imediatos dos seus sócios, que incluem dúvidas, questões, 
e pedidos de auxílio por parte dos mesmos; a Circum-SPMV, com uma 
periodicidade mensal, terá por objetivo a divulgação de reuniões 
científicas, publicações, e outros assuntos que os sócios da nossa 
Sociedade achem interessante/importante partilhar entre todos.
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REUNIÕES
CIENTÍFICAS
9th European Congress on Tropical Medicine 
and International Health “Driving the Best 
Science to Meet Global Health Challenges” 
6-10 September 2015 - Basel, Switzerland
www.ectmihbasel2015.ch/ectmih2015/home.html

1st Croatian Congress on Travel, Tropical, 
Migration Medicine & HIV with international 
participation 
1-4 October 2015 - Dubrovnik, Croatia

2nd Luso-Brazilian Meeting on the History of 
Tropical Medicine; Tropical Medicine and Global 
Health in the Nineteenth and Twentieth 
Centuries 
14-16 October 2015 - Lisbon, Portugal
eventos.fct.unl.pt/conghmt

11th Asia Paci�c Travel Health Conference 
“Wilderness and mountain medicine: travel 
medicine where it happens” 
2-5 March 2016 - Kathmandu, Nepal
apthc2016.com

6th Northern European Conference on Travel 
Medicine
1-4 June 2016 - London, UK
nectm.com

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

15th Conference of the International Society of 
Travel Medicine 
14-18 May 2017 - Barcelona, Spain
www.istm.org/cistm15
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Como pertencer à Sociedade Portuguesa de Medicina do Viajante? São membros efetivos da SPMV as pessoas singulares, nacionais ou estrangeiras, médicos 
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ATUALIDADES NA MV 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou a publicação International 
Travel and Health, de que destacamos: 1. o capítulo sobre malária; 2. a lista de 
países para onde está recomendada a vacina da febre amarela, recomendações 
sobre malária e outras vacinas; 3. e ainda o anexo 1, lista dos países para onde está 
recomendada a vacina da febre amarela e a posição em relação à sua validade.
No caso dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, Angola e São Tomé e 
Príncipe já consideram a vacina vitalícia, a Guiné-Bissau ainda não comunicou a 
sua decisão à OMS, e Moçambique mantém ainda os 10 anos de validade da vacina 
para viajantes provenientes de países com risco de transmissão de febre amarela.

A SPMV, por intermédio da nossa colega e sócia Dr.ª Maria João Martins, e com o 
parecer favorável do Diretor-Geral da Saúde, deu os primeiros passos na 
articulação com a Direção-Geral da Saúde. Presentemente, a SPMV recebe o relato 
da RONDA (reunião semanal da Unidade de Apoio à Autoridade de Saúde Nacional 
e à Gestão de Emergências em Saúde Pública – UESP), publicação semanal, de 
circulação restrita, sobre observações, dados e alertas com potencial impacto na 
Medicina do Viajante. Deste serão, sempre que pertinente, extraídas informações 
a divulgar junto dos sócios da SPMV. 

O 14º Encontro Nacional de Atualização em Infeciologia, organizado pelo Centro 
Hospitalar do Porto - Hospital de Joaquim Urbano, a decorrer entre 14 e 16 de 
Outubro de 2015, terá uma mesa redonda sobre Medicina do Viajante e uma 
conferência sobre doenças emergentes, pelo Dr. Ron Behrens.
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