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Comissão Coordenadora dos Núcleos 
Académicos da RACS

Programa de Mobilidade Académica Internacional da 
Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia

No passado mês de março de 2022 foi nomeada a nova constituição da CCNA – Comissão Coordenadora 
dos Núcleos Académicos da RACS, por um período de três anos. 

Com o objetivo de implementar linhas de ação estratégicas que desenvolvam uma política pró-
ativa, de incentivo e desenvolvimento dos Núcleos Académicos (NA), foi criada, em janeiro de 2019, 
a Comissão Coordenadora dos NA da RACS, designada de CCNA, uma unidade funcional de carácter 
permanente que tem como missão definir e gerir as políticas de ação geral dos NA em estreita relação 
com a Direção da RACS, conforme o Regulamento próprio.

Findo o período de três anos da atividade dos primeiros membros da CCNA (2019-2022), tornou-
se necessário proceder à nomeação de novos membros, para o triénio 2022-2025, com a seguinte 
constituição de professores de membros associados da RACS:

• Alice Ruivo (Escola Superior de Saúde - Instituto Politécnico de Setúbal - Portugal)
• Daniela Goncalves (ISAVE - Portugal)
• Elisabete Brito (ISAVE - Portugal) 
• Flávio Tiopi (Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela - Angola)
• Mafalda Silva (Escola Superior de Saúde Jean Piaget Vila Nova de Gaia - Portugal)
• Marlene Rosa (Escola Superior de Saúde - Instituto Politécnico de Leiria - Portugal)
• Silvana Silveira (Universidade Privada de Angola)
• Sónia Lopes (Escola Superior de Saúde Jean Piaget Vila Nova de Gaia - Portugal)

Estas nomeações resultam de um processo de candidatura pública interna entre os membros 
associados da RACS, com um reforço de candidatura através de uma 2ª fase, especialmente dirigida às 
instituições membros de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e S. Tomé e Príncipe, com o objetivo 
de uma maior pluralidade nacional para a composição desta Comissão.

A Direção da RACS agradeceu aos membros cessantes da CCNA pela dedicação, disponibilidade e 
trabalho desenvolvido nos últimos 3 anos e felicitou os novos membros com votos de sucesso e êxito. 

Em reunião realizada a 21 de março de 2022, a CCNA elegeu como sua Presidente a Professora Doutora 
Alice Ruivo.

Conheça os NA e a nova equipa da CCNA acedendo à página eletrónica da RACS.

http://racslusofonia.org/mobilidade-academica/
http://racslusofonia.org/mobilidade-academica/
https://racslusofonia.org/nucleos-academicos/
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15 anos no combate à falsificação de 
medicamentos: avanços e lacunas

A falsificação de medicamentos é um 
problema criminal e de saúde pública mundial. 
A lei brasileira o considera um crime hediondo 
com pena de até 15 anos de reclusão. Em 2022 
completam-se 15 anos que tive contato com 
falsificação de medicamentos, atuando como 
perito criminal da Polícia Federal brasileira. 
Esta coincidência entre os períodos de pena 
aos criminosos e do trabalho investigativo no 
tema fez-me refletir sobre avanços e lacunas 
percebidas.

Em 2007, ao receber um lote de medicamentos 
questionando-se acerca da autenticidade, 
a expertise pericial naquele momento não 
me permitia mais do que consultas a sítios 
eletrônicos de Vigilância Sanitária e de 
fabricantes; efetuar telefonemas para Centrais 
de Atendimento de fabricantes – verificando 
números de lote e datas de fabricação e 
validade - ou ainda, analisar embalagens na 
busca de elementos de segurança –  tinta 
reativa e inscrições latentes. No decorrer 
dos anos, buscando-se implementar 
exames instrumentais complementares 
e que eliminassem a subjetividade foram 
desenvolvidos, publicados e implementados 
protocolos analíticos para produtos 
farmacêuticos suspeitos de falsificação. Tais 
protocolos originam um perfil químico e 
tecnológico e incluem a determinação de 
peso e dimensões das formas farmacêuticas, 
métodos espectroscópicos, cromatográficos 
e de espectrometria de massas. Associados 
às técnicas estatísticas multivariadas, estes 
perfis químico-farmacêuticos praticamente 
eliminaram a possibilidade de perícias 
inconclusivas, no que se refere à autenticidade. 
Assim, esteroides anabolizantes, estimulantes 
do sistema nervoso central, antitumorais, 
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para disfunção erétil e outros são analisados 
cotidianamente. Foram avanços muito 
significativos.

Entretanto, estes avanços analíticos não se 
refletiram em redução na ocorrência de casos 
de falsificações. A quantidade de produtos 
farmacêuticos apreendidos pelas forças 
policiais segue crescente, como mostram os 
números de requisições de perícias na área. 
Entendo que somente esforços conjuntos 
de outros segmentos, ainda apenas reativos 
nesta cadeia, possam trazer maiores e reais 
benefícios neste árduo combate. Penso que é 
necessária uma abordagem mais ampla para 
que haja um efeito realmente redutor para 
este problema sistêmico. Neste sentido, ao 
menos, duas ações são claramente iminentes 
visando alvejar os falsificadores e preservar a 
população: a criação de delegacias policiais 
especializadas no combate aos crimes 
farmacêuticos e a criação de disciplinas 
acadêmicas voltadas à identificação e estudos 
dos produtos farmacêuticos falsificados.

Dr. Rafael Scorsatto Ortiz

Farmacêutico e Perito Criminal da Polícia Federal do Brasil
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Co-editor para a área de Ciências Farmacêuticas da RevSALUS (Revista Científica da RACS)

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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Suplemento Nº 4 da RevSALUS Revista Científica Internacional da RACS
No passado dia 06 de abril de 2022 foi publicado o Suplemento Nº 4 da RevSALUS – Revista Científica Internacional 
da RACS com o Programa Científico do Congresso Internacional “As Métricas, a Comunicação Científica e a 
Inovação Pedagógica”. 

Este congresso internacional realizou-se nos dias 07 e 08 de abril de 2022, no Centro de Congressos da Alfandega 
do Porto (Portugal) tendo acolhido, em simultâneo, o “I Congresso Internacional da TOXRUN – Unidade de 
Investigação em Toxicologia do IUCS”, o “V Congresso Internacional da Associação Portuguesa de Ciências 
Forenses” e as “XIV Jornadas Científicas do Departamento de Ciências do Instituto Universitário de Ciências da 
Saúde”.

O perfil editorial do Suplemento Nº 4 da RevSALUS conta com 210 resumos de 
comunicações na forma de conferência, de comunicação livre e de poster, das áreas de 
Ciências Forenses, Ciências Biomédicas e de outras áreas afins.

Neste Suplemento foram publicados o Editorial do Presidente da Comissão 
Organizadora, Prof. Doutor Ricardo Dinis-Oliveira, e o Editorial dos Prresidentes da 
Comissão Científica, Prof. Doutor Rui Azevedo e Prof.ª Doutora Áurea Madureira-
Carvalho.

O Suplemento Nº 4 da RevSALUS está disponível para consulta na plataforma digital da 
revista em: https://revsalus.com/index.php/RevSALUS/issue/view/14.

Notícias

17  Núcleos  Académicos  da  RACS

Audiologia   *   Ciências Biomédicas Laboratoriais   *   Ciências da Nutrição   *   Ciências da Visão   
Ciências Médicas    *    Enfermagem    *    Farmácia    *    Fisiologia Clínica    *    Fisioterapia  
Imagem Médica e Radioterapia    *    Ortoprotesia Podologia    *    Psicologia    *    Saúde e Ambiente     
Saúde Oral    *    Terapia Fala    *    Terapêuticas Não Convencionais    *    Terapia Ocupacional

Espaço Estudante

Liga Acadêmica de Trauma e Emergência da Celso Lisboa (Rio de 
Janeiro, Brasil)
A Liga Acadêmica de Trauma e Emergência da Celso Lisboa (LATECEL), fundada em 23 de 
Maio de 2017, na cidade do Rio de Janeiro (Brasil), tem como finalidade promover um maior 
conhecimento e aprofundamento na área de trauma e emergência e desenvolver atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, aos acadêmicos e público leigo.

A LATECEL é filiada ao COBRALT - Comitê Brasileiro das Ligas de 
Trauma; é uma liga multidisciplinar, atualmente composta por 40 

Ligantes e 11 diretores, com estudantes das áreas de medicina, enfermagem, odontologia, 
psicologia, nutrição, biologia e fisioterapia.

Os benefícios de participar de uma liga não são apenas para os Ligantes, mas para a 
população leiga junto da qual desenvolvemos eventos, como por exemplo atividades em 
escolas com manejo de situações de emergência. Desse modo buscamos este pilar de 
ensino, pesquisa e extensão.

Instagram: @latecel       |     Facebook: @latecel     |    Contacto: latecel.celsolisboa@gmail.com
Eduarda Ribeiro da Silva

Presidente da LATECEL

https://revsalus.com/index.php/RevSALUS/issue/view/14
Instagram: 
https://www.instagram.com/latecel/
https://www.facebook.com/latecel.celsolisboa.1
mailto:latecel.celsolisboa%40gmail.com?subject=
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Agenda dos Associados da RACS

II Jornadas Científicas 
Universitárias e Politécnicas 
Egas Moniz
As II Jornadas Científicas Universitárias e Politécnicas 
Egas Moniz – JEM, ocorrerão nos próximos dias 
29 e 30 de abril e estão subordinadas ao tema: A 
Egas Moniz na Sociedade do Conhecimento. Este 
evento decorrerá presencialmente com transmissão 
simultânea on-line.

https://jem.egasmoniz.edu.pt

I Congresso Internacional: 
Cuidar em Oncologia
O  IPBragança realiza nos dias 2 e 3 de junho de 2022 
o “I Congresso Internacional: Cuidar em Oncologia”, 
a partir de Bragança, em suporte digital.

https://cuidaroncologia.wordpress.com/

Curso “Heart: Arrhythmias 
Management Tridimensional 
Mapping Hands-on Course”
A Ahed organiza a 2ª edição do curso “Heart: 
Arrhythmias Management Tridimensional Mapping 
Hands-on Course” entre os dias 18 e 19 de abril de 
2022, em Lisboa (Portugal). 

Mais informações sobre este evento   podem ser 
consultadas em: https://bit.ly/3LZRT2Q

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, António Luís 
Carvalho, José João Mendes, Mafalda Duarte e João Lobato)
Secretariado Editorial: Márcia Pereira
Design Editorial e Paginação: João Teles e Paula Cruz
Periodicidade: Quinzenal

X Congresso Iberoamericano 
de Universidades 
Promotoras da Saúde
O IP Coimbra em colaboração com a ESEnfC, recebem 
o X Congresso Iberoamericano de Universidades 
Promotoras da Saúde com o tema: “Ensino Superior, 
Promoção da Saúde e Desenvolvimento Sustentável”, 
entre os dias 10 e 12 de outubro de 2022, em Coimbra 
(Portugal). Este evento internacional conta com  o 
apoio da RACS.

https://www.esenfc.pt/event/event/home/index.
php?target=home&event=648&defLang=1

XXII Congresso Nacional de 
Ortoptistas
A APOR, Entidade Parceira da RACS, realiza o XXII 
Congresso Nacional de Ortoptistas nos dias 13, 14 
e 15 de maio de 2022, em Lisboa. Submissão de 
resumos a decorrer até 28 de fevereiro 2022.

https://apor-ortoptistas.com.pt/?p=inicio_evento&i=687

Webinar “Ensino da 
Enfermagem na Lusofonia”
A Rede Académica das Ciências da Saúde na 
Lusofonia, através do Núcleo Académico de 
Enfermagem, organiza, no próximo dia 20 de maio 
de 2022, o Seminário Online dedicado ao “Ensino 
da Enfermagem na Lusofonia”. 

O evento é de inscrição gratuita mas obrigatória.

http://i-d.esenf.pt/ensino-enfermagem-lusofonia/?fbclid=IwA
R1F9uX9IR5mkTwb7mICTjy7D__CsMH3ztjNluPlg63GGweXa-
WyNinQJzs

https://jem.egasmoniz.edu.pt
https://cuidaroncologia.wordpress.com/
https://bit.ly/3LZRT2Q
mailto:geral@racslusofonia.org
https://racslusofonia.org/
https://www.instagram.com/racslusofonia/
https://www.esenfc.pt/event/event/home/index.php?target=home&event=648&defLang=1
https://www.esenfc.pt/event/event/home/index.php?target=home&event=648&defLang=1
https://apor-ortoptistas.com.pt/?p=inicio_evento&i=687
http://i-d.esenf.pt/ensino-enfermagem-lusofonia/?fbclid=IwAR1F9uX9IR5mkTwb7mICTjy7D__CsMH3ztjNluPlg6
http://i-d.esenf.pt/ensino-enfermagem-lusofonia/?fbclid=IwAR1F9uX9IR5mkTwb7mICTjy7D__CsMH3ztjNluPlg6
http://i-d.esenf.pt/ensino-enfermagem-lusofonia/?fbclid=IwAR1F9uX9IR5mkTwb7mICTjy7D__CsMH3ztjNluPlg6

