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EDITORIAL
NA ROTA DA FORMAÇÃO EM MEDICINA DE VIAGEM

PUBLICAÇÕES
RECENTES

Serão certamente muitas as perspetivas a considerar quando falamos em
formação em Medicina de Viagem (MV).
É claramente desejável dar formação a quem faz as consultas de pré e
pós-viagem, mas também é importante considerar todos os que,
independentemente de se dedicarem ou não à prática de MV, pretendem
reunir conhecimentos e discutir ideias nesta matéria. Muitos são os
aspetos médicos incluídos, como a fisiopatologia da medicina de altitude
e aeronáutica, o turismo de saúde, as resistências dos agentes infeciosos
numa era de globalização, a saúde dos migrantes e a saúde global. E áreas
não médicas são também objeto de interesse, como a indústria do
turismo, os seguros para os viajantes, a geopolítica e a climatologia.
Todos estes aspetos são evolutivos e carecem de atualização constante,
de que as redes de vigilância informatizadas nos dão eco: a ProMED-mail,
a GeoSentinel, a EuroTravNet, o ECDC, os HealthMap, entre outras. Falar
desta dinâmica é uma ferramenta muito relevante para a prática da MV.
Por isso nos pareceu útil englobar todos estes assuntos num Curso em
que os Formandos pudessem ser introduzidos e quiçá seduzidos pela MV.
Tem sido esse o propósito da organização do Curso de Medicina de
Viagem e Populações Móveis (CMVPM) que o Serviço de Doenças
Infeciosas do Hospital de São João, sob a direção do Prof. Doutor António
Sarmento, vem realizando nos últimos nove anos. Fomentamos a
pluralidade dos Formandos e pretendemos estimular o gosto pela MV e
fornecer ferramentas de suporte para que cada um possa evoluir. Os
nossos Formandos são a razão de existência do Curso, mas este só é
possível graças ao privilégio de ter podido reunir ao longo destes anos
excelentes preletores, referências na MV em Portugal.
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A criação da Sociedade Portuguesa de Medicina do Viajante e a recémformada Competência pela Ordem dos Médicos nesta área são sinais de
que há futuro para a MV e apostar na formação será uma prioridade.
Pela Organização do CMVPM
Cândida Abreu
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