CONSELHOS AOS VIAJANTES
MADAGÁSCAR
Após a deteção de casos de infeção por peste pulmonar, designadamente nas áreas rurais do
interior do país mas também já em algumas cidades de Madagáscar, Recomenda-se evitar
todo e qualquer tipo de contacto com pacientes suspeitos de terem contraído peste pulmonar,
bem como tomar todas as precauções necessárias: evitar picaduras de pulgas, evitar grandes
aglomerações de pessoas que possam potenciar a propagação da doença, assim como
consultar um médico o mais rapidamente possível em caso de sintomas da peste pulmonar:
apresentar febres altas, calafrios, dores corporais, debilidade, vómitos e náuseas, inflamação
dos gânglios ou ainda dificuldades respiratórias.
Desaconselham-se as viagens de turismo e no caso de viagens profissionais e/ou deslocações
inevitáveis, aconselha-se a estrita observância das regras básicas de segurança sanitária. Mais
se aconselha a consulta prévia dos avisos da Organização Mundial de Saúde.
Informa-se que as autoridades malgaxes não condicionam a entrada dos estrangeiros a
qualquer vacinação prévia mas aconselham que venham munidos de Boletim Internacional de
vacinação. Ainda assim, recomenda-se a vacina contra a Febre Amarela, contra a Tuberculose,
contra a Febre Tifoide e contra a Raiva.
Os serviços sanitários públicos malgaxes são muito deficientes ainda que a qualidade
profissional dos quadros médicos seja adequada. Persiste a falta de meios e de equipas
médicas pelo que a assistência sanitária no país não é satisfatória (muito menos nas zonas
ruruais). Há escassez de profissionais especializados (cardiologistas, pediatras, etc) e o acesso
aos serviços privados é de custo elevado. Dado o nível de la assistência sanitária privada
disponível, recomenda-se viajar munido de apólice de seguro médico internacional que inclua
a repatriação em avião médico se necessário.
Os principais hospitais do país são:
Antananarivo (capital):
1. Hospital de Joseph Raseta de Befelatanana (HJRB)
Crn Lalana Andriamifidy & Lalana Rasalimo Street, Befelatanana. Antananarivo.
Província de Antananarivo. Madagáscar
Telefone: +261 20 222 2384
2. Hospital Militar em Soavinandriana, Antananarivo (HJRA)
Befelatanana. Antananarivo.
Telefone: +261(0) 23 397 51 / +261(0) 32 07 230 30 / +261(0) 32 11 050 75
Email: Agr.evasan@gmail.com
3. Policlínica de Ilafy. (Clínica Privada)
Andafiavaratra, Ambohitrarahaba. Antananarivo
Telefone: +261(0) 20 22 425 66 / +261(0) 20 22 425 69 / +261 (0) 33 11 073 91/ + 261
(0) 32 07 243 28
Email: clinilafy@sodiat.mg

