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1ª Conferência Lusófona de
 Terapia Ocupacional

O Núcleo Académico de Terapia Ocupacional (NATO – RACS) da Rede Académica das Ciências 
da Saúde da Lusofonia – RACS vai realizar a 1.ª Conferência Lusófona de Terapia Ocupacional, 
no dia 9 de julho de 2021, em formato online.

Esta Conferência tem como objetivo dinamizar e disseminar a produção científica em Terapia 
Ocupacional, em língua portuguesa, bem como contribuir significativamente para a discussão 
dos temas mais atuais e emergentes, contando com a participação de investigadores e 
profissionais do mundo lusófono.

A participação em qualquer formato (autor de comunicação e/ou participante) é gratuita 
para estudantes, docentes, investigadores e não-docentes de instituições associadas à RACS, 
conforme informação disponível na página para o efeito.

As comunicações aceites serão publicadas em livro de atas, e os artigos selecionados entre 
os trabalhos submetidos serão publicados na RevSALUS – Revista Científica Internacional da 
RACS. 

Na página oficial do evento é possível consultar todas as informações sobre esta Conferência 
internacional, e conhecer os membros que 
compõem as diferentes Comissões.

O Núcleo Académico de Terapia Ocupacional 
da RACS é constituído por docentes/
investigadores de Terapia Ocupacional das 
seguintes instituições associadas à RACS: 
Escola Superior de Saúde do Alcoitão 
(Portugal), Escola Superior de Saúde de Beja 
(Portugal), Instituto Superior de Ciências de 
Saúde (Moçambique), Escola Superior de 
Saúde de Leiria (Portugal) e Escola Superior de 
Saúde do Porto (Portugal).

Contamos com a sua participação!

 https://4rracs.ao/submissoes.php
https://clto-racs.ipleiria.pt/inscricoes/
https://clto-racs.ipleiria.pt/
https://clto-racs.ipleiria.pt/comissoes/
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Educação e cooperação para o 
desenvolvimento e modernização das 
ciências e tecnologias da saúde no 
espaço lusófono

A educação e conhecimento são fundamentais 
para o desenvolvimento de uma nação, e se 
pensarmos em termos de saúde, as implicações 
são de extrema importância. No decorrer 
da atual pandemia de COVID-19, podemos 
verificar uma “redescoberta” da virologia. É fácil 
estabelecer a relação entre zoonoses e doenças 
tropicais como um problema de saúde que, aos 
olhos do cidadão comum, ocorre “lá ao longe”. 
Contudo, o “longe” é bem perto.

Os países lusófonos estão bem colocados, 
graças a experiência que possuem, no campo da 
medicina tropical, para serem um importante 
“player” mundial no desenvolvimento de 
programas de ensino e investigação em One 
Health (One Medicine), uma área situada 
na interface das ciências da saúde humana, 
animal e ambiental. 

A imagiologia médica desempenha um 
papel crucial no diagnóstico, tratando-
se de uma das áreas que conheceu um 
enorme desenvolvimento tecnológico nas 
últimas décadas. Desde a simples aquisição 
radiográfica até a realização de uma TAC de um 
doente (com COVID-19), e sua interpretação 
ou analise com software de I.A,. é necessária 
uma formação profunda, multidisciplinar e 
contínua ao longo da vida. 

A criação e agilização de colaborações ao 
nível do ensino, investigação e clínica entre 
países lusófonos, surge como uma solução a 
implementar nos próximos anos. As tecnologias 
de informação são um elemento simplificador 

Artigo de Opinião

para a criação de plataformas que possibilitam 
a transferência de conhecimento bem como a 
criação de ferramentas de ensino inovadoras 
para alunos e profissionais de saúde. A 
relação entre imagiologia e teleradiologia 
(telemedicina) é um bom exemplo de 
como as ferramentas já existentes podem 
ser integradas com o objetivo de formar e 
melhorar os recursos humanos e/ou combater, 
em alguns casos, a escassez de profissionais. 

Contudo, a imagiologia é também das 
áreas com maior assimetria em termos da 
distribuição de equipamentos. Será possível 
criar parcerias entre indústria e academia? 
Estimular a criação ou concorrer a fundos para 
o reequipamento técnico e científico? É certo 
que são questões complexas, mas que podem 
ter resposta e soluções no âmbito do espaço 
lusófono. Como docente e investigador do 
Instituto Politécnico da Lusofonia, estou certo 
de que poderemos fazer parte da solução.

Prof. Doutor Ricardo Faustino

IPLuso – Instituto Politécnico da Lusofonia, Portugal
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NeuroNAP - a NeuroPsicologia na Lusofonia

No dia 22 de maio de 2021 realizou-se o primeiro evento organizado pelo recém-criado 
NAP - Núcleo Académico da Psicologia da RACS.  O NeuroNAP - a NeuroPsicologia na 
Lusofonia - permitiu radiografar o estado da neuropsicologia em vários países lusófonos, 
partilhar conhecimentos e práticas, assim como alinhar as próximas iniciativas neste 
domínio da Psicologia e do trabalho dos Psicólogos.  Estamos Juntos!

Revista Cientí�ca da Rede Académica das
Ciências da Saúde da Lusofonia

RevSALUS Uma revista internacional de ciências da saúde,
em língua portuguesa, de acesso aberto,

com um sistema de revisão por pares

Submissão e publicação gratuitas
Página Eletrónica RevSALUS
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Ciências da Saúde

Como tornar-se associado da RACS 
(Consulte http://racslusofonia.org/tornar-se-associado/)   

Associados Efetivos: Instituições públicas ou privadas, de ensino superior e/ou de investigação de língua   
            portuguesa, no âmbito das ciências da saúde.

Associados Afiliados: Instituições públicas ou privadas de ensino superior e/ou de investigação ibero-americanas  
             e outras, para além das de língua portuguesa, no âmbito das ciências da saúde.

Osteopatia: o que esperar?

A Osteopatia foi criada pelo Médico americano Andrew Taylor Still (1828 – 1917). A OMS refere 
que a Osteopatia colabora na prevenção, promoção, educação e recuperação da saúde.

A osteopatia tem uma abordagem sistémica dos cuidados prestados baseando-se no conceito de 
que o ser humano é uma unidade funcional dinâmica, respeitando a relação entre as diferentes 
dimensões do ser humano na saúde/doença, enfatizando a integridade estrutural e funcional do 
corpo humano e a sua capacidade intrínseca para a auto- cura.

Apresenta como componentes essenciais da intervenção o diagnóstico estrutural, o tratamento 
manipulativo e abordagens específicas para uma boa prática osteopática. Baseia-se num sistema 
estabelecido de diagnóstico e tratamentos clínicos próprios. Tem como componentes essenciais 
da intervenção o diagnóstico estrutural, o tratamento manipulativo entre outros.

Esta abordagem cada vez mais baseada 
em evidência científica permite gerar 
conhecimentos para o desenvolvimento da 
ciência osteopática. Em osteopatia primamos 
pela importância da elaboração de um 
diagnóstico diferencial, distinguindo as 
situações clínicas fora do seu alcance.

Atualmente em Portugal, os estudantes das 
Escolas creditadas têm acesso às cédulas 
profissionais podendo exercer a sua atividade 
profissional, em instituições de prestação 
de cuidados de saúde, tanto públicas como 
privadas.

Prof.ª Doutora Helena Sousa
Prof.ª Doutora Natália Campelo

ESS-IPP

“Encontre a lesão, trate-a, e deixe a Natureza agir”
Dr. Andrew Taylor Still

http://racslusofonia.org/tornar-se-associado/
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Agenda dos Associados da RACS

10th European Conference 
on Mental Health
A ESEL é parceira da 10th European Conference 
on Mental Health, que terá lugar em Lisboa, de 
29 de setembro a 1 de outubro de 2021.

https://www.esel.pt/node/7200

3º Congresso Nacional de 
Fisiologia Clínica
Entre os dias 15 e 17 de outubro de 2021, decorrerá 
na ESTeSC o 3º Congresso Nacional de Fisiologia 
Clínica, sob o tema ‘Networking Healthcare: o 
Futuro da Fisiologia Clínica’.

http://fisiologiaclinica.com/coimbra2020/

4ª rRACS, 2021
A RACS vai realizar a sua 4ª Reunião 
Internacional – 4ª rRACS, 2021 nos dias 25, 
26 e 27 de novembro de 2021, em Benguela, 
Angola. 2ª fase de submissões a decorrer até 
30 de julho de 2021, em:

https://4rracs.ao/submissoes.php 

Publicação: Exclusivamente em suporte digital
Endereço e contactos: Edifício INOPOL – Instituto Politécnico de Coimbra, 
Campus da Escola Superior Agrária, Quinta da Bencanta, 3045-601, Coimbra
Telemóvel: (+351) 915 677 972   Email: geral@racslusofonia.org 
Web: racslusofonia.org     
Facebook: www.facebook.com/racslusofonia
Instagram: www.instagram.com/racslusofonia

FICHA TÉCNICA
Propriedade: Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia – RACS 
Responsabilidade Editorial: Direção da RACS (Jorge Conde, Antero Nunguno, 
João Lobato, Carolina Henriques e Paulo Sargento)
Secretariado Editorial: Márcia Pereira
Design Editorial e Paginação: João Teles e Paula Cruz
Periodicidade: Quinzenal

1º Congresso Internacional 
de Acupuntura
A ESSNorteCVP realizará o 1º Congresso 
Internacional de Acupuntura nos dias 18, 19 e 
20 de novembro de 2021, em formato online.

https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-
internacional-de-acupuntura/ 

II Fórum Internacional do 
Autocuidado
A Unidade Cientifico-Pedagógica Autocuidado, 
da ESEP, organiza o “II Fórum Internacional do 
Autocuidado”, que decorrerá nos dias 18 e 19 de 
novembro de 2021, em formato Online.

http://i-d.esenf.pt/forumdoautocuidado2021/

1ª Conferência Lusófona 
de Terapia Ocupacional
O Núcleo Académico de Terapia Ocupacional 
da RACS realizará a 1ª Conferência Lusófona 
de TO no dia 09 de julho de 2021, em formato 
digital.

https://clto-racs.ipleiria.pt/

https://www.esel.pt/node/7200
http://fisiologiaclinica.com/coimbra2020/
https://4rracs.ao/submissoes.php 
mailto:geral@racslusofonia.org
https://racslusofonia.org/
https://www.instagram.com/racslusofonia/
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-de-acupuntura/ 
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-de-acupuntura/ 
http://i-d.esenf.pt/forumdoautocuidado2021/
https://clto-racs.ipleiria.pt/

