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ESTÁ A CHEGAR A 4ª REUNIÃO INTERNACIONAL
DA RACS!

Estamos a um mês da realização do maior evento das ciências da saúde da lusofonia, que decorre 
nos próximos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2021 na bela cidade de Benguela, em Angola.

O programa científico da 4ª rRACS, 2021 conta com mais de três centenas de trabalhos científicos, 
dos quais mais de 200 são comunicações orais e cerca de 140 são pósteres de 11 áreas das ciências 
da saúde e outras áreas afins. Os resumos destes trabalhos que serão apresentados nas sessões 
simultâneas vão ser também publicados no Suplemento N.º 3 da RevSALUS - Revista Científica 
Internacional da RACS. 

O programa geral deste encontro internacional da RACS é composto por sessões plenárias sobre 
os mais diversos temas, entre os quais: “Experiências e práticas de saúde durante a pandemia da 
COVID-19: perspectivas para o período pós-pandemia”, “Cuidados de saúde mental: que efetividade 
na lusofonia dos nossos dias”, “Telessaúde: desafio para as pessoas, profissionais de saúde e clientes” 
e “Políticas de saúde na lusofonia”. 

A 4ª rRACS, 2021 promete ser uma reunião com uma 
elevada adesão pelo seu formato de participação 
mista (presencial ou online), prevendo-se mais 
de 500 participantes nas duas modalidades, de 
entre docentes, estudantes e outros profissionais, 
provenientes não só dos dez países e território que 
compõem o espaço lusófono como, também, fora 
deste palco geográfico internacional. 

Contamos com a sua presença na 4ª rRACS, 2021!

 Inscreva-se: https://4rracs.ao/.

BENGUELA - ANGOLA
    25, 26 e 27 de novembro

4ª

https://4rracs.ao/
 https://4rracs.ao/submissoes.php
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Dia Mundial da Saúde Ambiental

Desde 2011 que o dia 26 de setembro foi instituído, 
pela Federação Internacional de Saúde Ambiental, 
como o “Dia Mundial da Saúde Ambiental”.

A Saúde Ambiental garante que o ambiente em nossas 
casas, no local de trabalho, na escola, ou nos locais 
onde fazemos compras ou nos espaços recreativos, 
se encontram salubres e seguros para um usufruto 
adequado, sem colocar em risco os seus utilizadores. 
São estes profissionais que, com um profundo 
conhecimento dos costumes e familiarizados com 
os riscos existentes junto das comunidades onde 
trabalham, agem localmente pensando globalmente, 
prevenindo a doença e promovendo a saúde.

Atravessamos momentos difíceis face a uma Pandemia 
que, desde 2020, tem transformado o Mundo em que 
vivemos. Um problema global, com níveis alarmantes 
de infeções e, infelizmente, uma elevada taxa de 
mortalidade, e que está diretamente ligada à falta 
de prevenção e ao incumprimento dos objetivos 
estabelecidos para um Desenvolvimento Sustentável. 
Temos um planeta cada vez mais desigual, mais poluído, 
com má qualidade do ar... Somos uma sociedade de 
consumo que precisa de mais do que a natureza nos 
pode dar! Quando a natureza é alterada ou destruída, 
ou quando caçamos ou nos alimentamos de espécies 
selvagens, aumentamos o risco de transmissão de 
novas doenças.

A força de trabalho da Saúde Ambiental, que trabalha 
no “backstage”, rastreando contatos, fiscalizando 
estabelecimentos (ensino, comércio, industrial, 
etc.) na implementação de medidas preventivas, é 
preponderantes para a superação desta pandemia.  
Também na vacinação, ajudando os governos na 
preparação de recursos - tanto materiais como 
humanos - para o armazenamento, a distribuição e a 
entrega, com as melhores condições de segurança e 
higiene das vacinas, a Saúde Ambiental é essencial. 
Todos sabemos que a distribuição universal das 
vacinas tem a capacidade de salvar vidas e reduzir a 
mortalidade.

Artigo de Opinião

A COVID 19 veio trazer a pior recessão económica em 
décadas, destacando as desigualdades existentes no 
mundo e em particular a acessibilidade aos cuidados 
de saúde.  A 26 de maio de 2020, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) lançou o “Manifesto para 
uma recuperação saudável à COVID-19”, com o 
objetivo de “aproveitar o momento”, reforçando a 
importância para que os novos investimentos sejam 
feitos, baseados nos princípios da proteção ambiental, 
promovendo uma economia justa, em prol de uma 
melhor sociedade.

É, pois, necessário que se entenda que existe uma 
conexão integral entre o ambiente, a saúde e a 
economia, na expectativa de que os governos Mundiais 
passem a dar mais valor e a apostar na prevenção, como 
processo chave para comunidades mais resilientes, 
verdes e saudáveis, e que seja reconhecido o papel 
chave da força de trabalho da Saúde Ambiental, para 
uma recuperação global sustentável. 

Face ao exposto, faz todo o sentido que o tema do Dia 
Mundial da Saúde Ambiental, neste ano de 2021, tenha 
sido “Priorizar a Saúde Ambiental para comunidades 
mais saudáveis na recuperação global”.

Prof.ª Doutora Susana Paixão

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra do 
Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal

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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Espaço para Publicidade

Espaço Estudante

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.

LACCEL – Liga Acadêmica de Cardiologia da Celso Lisboa
A LACCEL – Liga Acadêmica de Cardiologia foi fundada a 06 de setembro de 2019, no Brasil, no 
Estado/ cidade do Rio de Janeiro, no Centro Universitário Celso Lisboa.

A LACCEL tem como função colocar em prática três pilares: Ensino: Promover palestras e 
congressos dentro da enfermagem com tema da cardiologia; Pesquisa: Realizar e criar projetos, 
artigos, resumos e textos científicos sobre cardiologia e publicá-los; Extensão: Promover ações 
sociais e trabalhos de campo, através de treinamentos e educação em saúde.

Devido à pandemia, reinventamos e criamos os “Cards do Conhecimento” em nossa rede social, 
que consiste em publicar diariamente a anatomia, fisiologia e eletrofisiologia do coração, casos 
clínicos com patologias cardiovasculares e games, numa linguagem tanto para acadêmicos 
quanto para a população leiga e curiosa. Organizamos e participamos da “I Jornada de Ligas 
Acadêmicas”, em conjunto com as restanres Ligas Acadêmicas da Celso Lisboa, com o intuito de 
promover e explicar a importância da Liga e o que ela agrega na vida de um acadêmico

Instagram: @Laccel.celsolisboa

Vinicius Nogueira Alves de Souza
Fundador e Presidente da LACCEL

Núcleo Académico de Psicologia da RACS realiza webinar sobre saúde mental
O Núcleo Académico de Psicologia da RACS (NAP – RACS) realizou, no dia 11 de outubro de 2021, o webinar Saúde Mental 
– as Realidades e os Desafios no Espaço da Lusofonia, por ocasião da comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental a 
10 de outubro de 2021.

Esta sessão de dimensão internacional, realizada a partir do Instituto Piaget de Viseu (Portugal), contou com um painel de 
oradores provenientes de diversos países lusófonos, que apresentaram as realidades e os desafios relativos à Saúde Mental.

A sessão contou com mais de 100 participantes de 7 países (Angola, Brasil, Cabo Verde, França Moçambique, Portugal, Reino 
Unido).

Revisite este momento de intercâmbio e de cooperação 
internacional no espaço das ciências da saúde em 
Psicologia – Saúde Mental em:

https://youtu.be/wkLpogbfiIU.

Notícias

http://racslusofonia.org/tornar-se-associado/
Instagram: 
https://www.instagram.com/laccel.celsolisboa/
https://youtu.be/wkLpogbfiIU
http://www.facebook.com/andoportugal 
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Agenda dos Associados da RACS

Webinar Rastreio Auditivo: 
Estado da Arte na Lusofonia
O Núcleo Académico de Audiologia (NAA 
– RACS) da RACS realiza o webinar Rastreio 
Auditivo: estado da arte na lusofonia – 
Reflexão sobre o documento da OMS “Hearing 
Screening: Considerations for Implementation” a 
partir de Portugal, no dia 12 de novembro de 
2021 às 14h00 (hora de Portugal Continental).

https://racslusofonia.org/event/webinar-rastreio-
auditivo-estado-da-arte-na-lusofonia/

4ª Reunião Internacional da 
RACS
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. Participe na maior 
reunião internacional das ciências da saúde! 

Inscreva-se em: https://4rracs.ao/ .

1.º Congresso “Mais acesso, 
melhor saúde: capacitar 
populações vulneráveis”
A Escola Superior de Saúde de Leiria e a InPulsar – 
Associação para o Desenvolvimento Comunitário, 
realizam, nos próximos dias 26 e 27 de novembro 
de 2021, o I Congresso “Mais acesso, melhor saúde: 
capacitar populações vulneráveis”. Para mais 
informações sobre programa, deadlines de submissão 
de trabalhos e inscrições, consulte o site do evento em:

https://maisacessomelhorsaude.ipleiria.pt/

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

Webinar “Lugares e tempos 
da saúde sexual”
O Centro de Investigação, Inovação e 
Desenvolvimento em Enfermagem de 
Lisboa (CIDNUR) da ESEL, em parceria com a 
Associação Portuguesa de Enfermeiros (APE) e a 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
realiza no dia 19 de novembro, das 13h50m-18h, 
o webinar “Lugares e tempos da saúde sexual“.

https://www.esel.pt/node/7333

11ª Conferência FORGES
O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), em 
parceira com a FORGES e o Instituto Politécnico 
de Macau (IPM), organizam a 11ª Conferência 
FORGES, sob o tema “A Cooperação no Ensino 
Superior dos Países e Regiões de Língua 
Portuguesa perante os Desafios Globais”, a 
realizar entre os dias 22 e 26 de novembro de 
2021.

https://www.si.ips.pt/ips_si/noticias_geral.ver_noticia?P_
NR=7932

Congresso Científico da 
Faculdade Pernambucana de 
Saúde/IMIP
A Faculdade Pernambucana de Saúde realiza o 
Congresso Científico da Faculdade Pernambucana 
de Saúde/IMIP nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 
2021. A participação é gratuita.

https://fps.edu.br/congressoimipfps/2021/ 

https://racslusofonia.org/event/webinar-rastreio-auditivo-estado-da-arte-na-lusofonia/
https://racslusofonia.org/event/webinar-rastreio-auditivo-estado-da-arte-na-lusofonia/
https://4rracs.ao/ 
https://maisacessomelhorsaude.ipleiria.pt/
mailto:geral@racslusofonia.org
https://racslusofonia.org/
https://www.instagram.com/racslusofonia/
https://www.esel.pt/node/7333
https://www.si.ips.pt/ips_si/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=7932
https://www.si.ips.pt/ips_si/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=7932
https://fps.edu.br/congressoimipfps/2021/ 

