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BENGUELA - ANGOLA
    25, 26 e 27 de novembro

4ª

Conferencistas Convidados da 4ª Reunião Internacional 
da RACS – Benguela, Angola

Estamos em contagem decrescente para a 4ª Reunião Internacional da RACS, que se realiza já nos próximos 
dias 25, 26 e 27 de novembro de 2021, em Benguela (Angola) em formato presencial e online, na qual estarão 
presentes conferencistas convidados de reconhecido mérito científico e académico, de diversos países do 
plano internacional lusófono.

De Angola teremos:
• António Hélder Francisco (Universidade Agostinho Neto)
• Edilson Cañoma (Universidade Katyavala Bwila)
• Fernando Banze Cassenda Fernando (Instituto Superior Politécnico de Benguela)
• Lígia de Carvalho Alves (Universidade Agostinho Neto)
• Maria da Conceição Martins da Silva (Universidade Agostinho Neto)
• Mário Jorge Cartaxo Fresta (Universidade Agostinho Neto)
• Mateus Ferreira (Universidade N’Ginga a Mbande)
• Miguel Bettencourt Mateus (Universidade Agostinho Neto) 
• Paula Simões de Oliveira (Universidade Katyavala Bwila)
• Pedro de Almeida (Universidade Agostinho Neto)
• Pedro Mateus Gomes, (Instituto Superior Jean Piaget de Benguela) 
• Teresa Cohen dos Santos (Universidade Agostinho Neto)

Do Brasil contaremos com a participação:
• Adriana Vazzoler Mendonça (Universidade Estadual Paulista)
• Cinira Magali Fortuna (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto)

De Moçambique teremos:
• Eduardo Samo Gudo (Instituto Nacional de Saúde de Manhiça)

De Portugal, participarão:
• António Manuel F. Lopes (Escola Superior de Saúde do Alcoitão)
• Carlos Melo-Dias (Escola Superior de Enfermagem de Coimbra)
• Eduardo Castela (Associação Portuguesa de Telemedicina)
• Filomeno Fortes (Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade NOVA de Lisboa)
• Marlene Isabel Lopes (Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
• Patrícia Ferreira da Silva (Instituto de Estudos Superiores da Fafe) 
• Paulo Alves (Instituto Piaget de Viseu)
• Ricardo Jorge Dinis-Oliveira (Universidade do Porto)

Consulte a página eletrónica da 4ª rRACS, 2021 em: https://4rracs.ao/ para acompanhar as atualizações do 
Programa e outras informações.

 https://4rracs.ao/submissoes.php
https://4rracs.ao/
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Rastreio Audiológico na Lusofonia: um 
sonho que se tornará realidade?

A audição é uma das capacidades que mais contribui 
para a integração e participação do Ser Humano na 
comunidade em que nasce. 

A audição é primordial no desenvolvimento global da 
criança e, em particular, na aquisição da linguagem, 
especialmente da linguagem oral. Também na 
aprendizagem da leitura e da escrita uma audição 
clara permite que a criança consiga fazer de modo 
correto a correspondência entre o fonema ouvido e 
o grafema escrito. Entre os 40 e os 65 anos, a perda de 
audição não reabilitada, considerada risco modificável 
para a demência, contribui em 8,2% para o acelerar 
do declínio cognitivo do indivíduo.

A aquisição da linguagem oral, a aprendizagem da 
leitura e da escrita e o acelerar do declínio cognitivo 
são apenas três exemplos em que a perda de 
audição pode ter impacto negativo no indivíduo e 
consequentemente na comunidade e na economia, 
especialmente se não detetada e intervencionada 
precocemente. 

A prevalência da perda de audição aumenta desde 
o nascimento até à morte. A prevalência da perda de 
audição em que a comunicação oral está dificultada 
é de 1/1000 nos recém-nascidos. Acima dos 65 anos, 
pode chegar aos 60%. 

A deteção precoce de uma perda de audição, através 
do rastreio audiológico, deve, por motivos diferentes, 
ser realizada à nascença, no início da idade escolar, 
aos 10-11 anos e durante todo o ciclo de vida do 
indivíduo. 

Em Portugal, o rastreio audiológico à nascença, 
designado de rastreio auditivo neonatal, é uma 
realidade. O rastreio pré-escolar e escolar vai sendo 
realizado em vários pontos do país embora careça 
de incentivo e formalização por parte das entidades 
de saúde. Na idade adulta, o rastreio é obrigatório se 
o indivíduo trabalha no ruído, mas muito pouco ou 

Artigo de Opinião

nada é feito de forma sistemática pela audição dos 
cidadãos mais velhos.

A Audiologia, com base em evidência técnico-
científica, tem os procedimentos adequados a cada 
faixa etária para detetar, intervir e se necessário re(h)
abilitar a perda de audição. Através da sua atuação 
pode minimizar ou mesmo evitar o impacto negativo 
que esta acarreta, tanto na infância como na idade 
adulta.

A formação académica em Audiologia confere a 
competência não só de detetar precocemente, 
mas também de diagnosticar e re(h)abilitar a perda 
de audição. Sabemos que nem todos os países 
envolvidos na Rede Académica das Ciências da 
Saúde da Lusofonia (RACS) têm formação em 
Audiologia. O núcleo académico poderá ser um 
veículo incentivador à implementação desta 
formação nos diferentes países que integram a RACS, 
contribuindo assim para que a deteção precoce da 
perda de audição e consequente intervenção seja 
uma realidade na Lusofonia.

Margarida Serrano, PhD

Representante do Núcleo Académico de Audiologia da RACS
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra – Instituto Politécnico de Coimbra

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.

LAFCL - Liga Acadêmica de Fisioterapia Celso Lisboa
A Liga Acadêmica de Fisioterapia Celso Lisboa (LAFCL), fundada a 15 de dezembro de 2020, na 
cidade do Rio de Janeiro (Brasil), surgiu através de um grande desejo do aprofundamento na 
área da pesquisa de assuntos pertinentes aos alunos, para aprender mais e trocar experiências 
com outros graduandos do curso de fisioterapia. Um sonho que se tornou real, que antes foi 
dividido por duas alunas e hoje conta com mais 55 membros. A LAFCL é dividida em 4 núcleos/
áreas da fisioterapia para o aprimoramento de estudos científicos e elaboração de eventos: 
Traumato-ortopedia e Desporto, Terapia Intensiva, Neurofuncional adulto e pediátrico 

e Saúde da mulher e do homem. Temos como diferencial que o nosso referencial são os 
alunos, buscando suprir as demandas apresentadas por eles. Colocando os discentes como 
protagonista do seu aprendizado dentro das discussões no núcleo de ensino especializado e 
pauta para eventos internos ou externos para toda a instituição. 

A LAFCL traz benefícios não só aos alunos integrantes, mas para todos da instituição, onde 
levamos conhecimento nos eventos e divulgamos a nossa instituição para o campo externo. 
Buscamos experiências/cooperações internacionais no mundo lusófono e outros, com grande 
interesse e valia a participação da LAFCL na equipe da RACS.

Instagram: @lafcl_celsolisboa Daiane Nascimento Camêlo
Presidente fundadora da LAFCL

Webinar do Núcleo Académico de Audiologia da RACS
O Núcleo Académico de Audiologia da RACS (NAA – RACS) realizou, no dia 12 de novembro de 2021, o webinar Rastreio 
Auditivo: estado da arte na lusofonia – Reflexão sobre o documento da OMS “Hearing Screening: Considerations for 
Implementation”.

Esta sessão de dimensão internacional, realizada a partir da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra e da 
Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto, ambas de Portugal, contou com um painel de oradores 
provenientes dos seguintes países: Brasil, 
Cabo Verde Portugal, ao qual assistiram mais 
de 80 participantes.

Veja ou reveja este momento de intercâmbio 
e de cooperação internacional no espaço 
das ciências da saúde em Audiologia em:

https://youtu.be/Cn1Iu6ugNmA.

Notícias

http://racslusofonia.org/tornar-se-associado/
Instagram: 
https://www.instagram.com/lafcl_celsolisboa/
https://youtu.be/Cn1Iu6ugNmA
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Agenda dos Associados da RACS

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/ .

1º Congresso Internacional 
Enfermagem de 
Endoscopia Digestiva
A ESSNorteCVP participa na organização do 
1º Congresso Internacional Enfermagem de 
Endoscopia Digestiva que se realiza nos 
dias 03 e 04 de dezembro de 2021, em 
formato online e Hands-On presenciais.

https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-
internacional-enfermagem-de-endoscopia-digestiva/

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

1º Congresso Internacional de 
Acupuntura
A Escola Superior de Saúde Norte da Cruz 
Vermelha Portuguesa realiza nos próximos dias 
18, 19 e 20 de novembro de 2021 o 1º Congresso 
Internacional de Acupuntura, em formato online

https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-
internacional-de-acupuntura/?fbclid=IwAR2TNyo1wkCp
CMX56YPK3OW36UlR1WRUlBPWVn6YKQcb85vojZxDZT
pOZOIphp?target=home&event=537&d

https://4rracs.ao/ 
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-enfermagem-de-endoscopia-digestiva/
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-enfermagem-de-endoscopia-digestiva/
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://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-de-acupuntura/?fbclid=IwAR2TNyo1wkC
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-de-acupuntura/?fbclid=IwAR2TNyo1wkC
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-de-acupuntura/?fbclid=IwAR2TNyo1wkC
https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/1o-congresso-internacional-de-acupuntura/?fbclid=IwAR2TNyo1wkC

