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ACTUALIDADES NA MV
Continuam as notícias sobre aumento do número de casos de Dengue no
Brasil, em diferentes estados e cidades (Rio de Janeiro, S. Paulo, cidades
do este e nordeste do país) infeção por Chikungunya e por Zika vírus quer
no Brasil quer noutros países da América do Sul. Sugere-se o reforço da
informação sobre proteção contra picadas de insetos (diurnos) aos
viajantes que se deslocam a estes países, sobretudo zonas peri-urbanas
das principais cidades.

Os casos de raiva canina e humana em Bali têm estado na ordem do dia,
após o relato de uma infeção num turista. Em muitas zonas rurais da Índia
a situação da raiva não está controlada. A informação é escassa e os
números pouco precisos (in Promedmail.org, arquivos 20151021.3733684,
20151022.3735706, 20151028.3748032). Recomenda-se uma informação
mais aprofundada sobre a raiva aos viajantes para zonas rurais de Bali e
Índia, e, se a estadia for prolongada, considerar a vacinação.

Em várias províncias de Moçambique, sobretudo Nampula, distrito de
Malema, tem havido um aumento importante dos casos de Cólera. A
Tanzânia está igualmente em alerta de surto de Cólera em diferentes
distritos, incluindo alguns onde se encontram parques nacionais visitados
por turistas. Sugere-se aconselhamento mais dirigido para a prevenção de
contactos com água e alimentos potencialmente infetados com Vibrio
cholerae.
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EDITORIAL
A ideia mais imediata de Consulta de Medicina do Viajante relaciona-se
com o aconselhamento prévio à viagem. No entanto, esta consulta pode
incluir também orientação pós-viagem em situações particulares.

A multidisciplinaridade na Consulta de Medicina do Viajante pré e pós-
viagem, com envolvimento de diversos profissionais, estará dependente
das características e dos recursos de cada local.

A consulta pré-viagem pode prestar-se a modelos em que a intervenção
da enfermagem é preponderante, incluindo triagem, informação e
formação sobre medidas gerais relativas ao viajante e aos locais de
destino, avaliação de imunizações, vacinação e colheitas de sangue ou
outros produtos biológicos. Nestas condições, cabe ao médico a indicação
e prescrição de fármacos e a emissão de declarações necessárias. Este
modelo permite o atendimento de maior número de viajantes e de
grupos, nomeadamente de voluntários.

Na nossa experiência, em meio hospitalar, utilizamos este modelo e
contamos também com a colaboração do laboratório de Patologia Clínica
sempre que há necessidade de realização de serologias de hepatites
víricas. Na consulta pós-viagem temos o apoio de outras especialidades
médicas quando necessário, em especial da Dermatologia.

Na minha opinião, a Consulta de Medicina do Viajante pode tornar-se
monótona e repetitiva quando efectuada no formato tradicional de
consulta médica. A multidisciplinaridade acrescenta entusiasmo e
dinamismo e estimula a partilha de informação. De realçar que a boa
articulação e a formação adequada e continua de todos os intervenientes
é fundamental para garantir o sucesso da consulta.

Maria João Aleixo
Responsável pela Consulta do Viajante

Hospital Garcia de Horta, Almada 
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