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EDITORIAL | CONVITE

III REUNIÃO CIENTÍFICA DA SPMV
Sábado, 7 de Abril de 2018

Auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, IPL, Leiria

Caros Colegas,

A Sociedade Portuguesa de Medicina do Viajante (SPMV) vai realizar a sua III Reunião Científica tendo por
tema «A Medicina do Viajante, na Prática» .

Nesta Reunião pretende-se discutir diferentes problemas da prática diária na Consulta do Viajante, com base
nas questões e sugestões enviadas pelos membros da Sociedade.

Convidamos a tomar parte desta Reunião os membros da SPMV, assim como todos os Colegas e outros
profissionais, mesmo que ainda não afiliados na SPMV mas com interesse nas temáticas de Saúde do Viajante
que iremos discutir,

Pretendemos, com esta III Reunião Científica, contribuir para uma cada vez melhor prática da Medicina do
Viajante em Portugal

Apoio:

Informações Práticas

Inscrições através do seguinte formulário: https://goo.gl/forms/wrS9xPoNFI3dl0Ch1
Inscrições limitadas | Sócios SPMV: €10,00 | Não-Sóc ios SPMV: €40,00 

O valor da inscrição inclui o almoço de trabalho e coffee breaks. 

Inscrições aceites até 1 de abril, válidas após envio de confirmação de pagamento por e-mail 
(a realizar, por transferência bancária, para o IBAN: PT50 0035 0150 00068152 430 96).

Localização: Auditório 1 do Edifício B da ESTG - IPL. Campus 2 - Morro do Lena, Alto do Vieiro, Apartado 
4163 2411-901, Leiria (Estrada nacional IC1 (Lisboa-Porto), na zona sul de Leiria, junto ao acesso da A8 - Leiria 

Shopping). GPS: 39°44’03.2″N 8°49’18.1″W
.

A Comissão Organizadora

Ana Silva (ACES Pinhal Litoral), Cláudia Conceição, Jorge Atouguia, Nélia Pereira, Ricardo Racha-Pacheco

PROGRAMA (provisório)
9:00 Registo

9:30

Estudos de Caso: Vacinas, Idade e Imunidade
•Vacinas menos usadas: raiva, encefalite japonesa, encefalite europeia da carraça
•Vacinação em idosos
•Vacinação e imunossupressão
• Idade, imunossupressão, comorbilidades e polimedicação

11:00 Pausa para café

11:30

Estudos de caso: Pré-viagem e Pós-viagem
•Estadias prolongadas em áreas de risco: antes, durante e depois da viagem
•Proteção contra as picadas de inseto
•Riscos das viagens de avião
•O viajante que regressa doente: atitude clínica, apoio laboratorial

13:00 Almoço

14:00

Boas Práticas da Consulta de Medicina do Viajante
•Fontes de informação e as decisões e atitudes de aconselhamento
•Saúde Ocupacional e Medicina do Viajante
•Consultas à distância – quando fazer e quando não fazer
•Seguros de viagem

15:30 Pausa para café

16:00 Assembleia Geral da SPMV

17:30 Encerramento


