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O Núcleo Académico de Fisioterapia da RACS (NaFisio) participou no Simpósio Internacional de Fisioterapia, 
que ocorreu durante a Semana Académica de Fisioterapia promovida pelo Centro Universitário Celso Lisboa 
(Rio de Janeiro - Brasil), em parceria com o NaFisio/RACS, de 24 a 26 de maio de 2022.

No terceiro e último dia da Semana Académica de Fisioterapia realizou-se o Simpósio Internacional de 
Fisioterapia, durante o qual foram realizadas sete conferências por palestrantes do Brasil, de Portugal e de 
Espanha.

A participação do NaFisio da RACS fez-se através de três conferências sobre os temas: 

• “Núcleo Acadêmico de Fisioterapia da Rede Acadêmica de Ciências da Saúde: criação e desenvolvimento”, 
por José Luís Alves Sousa, atual Coordenador do NaFisio e Coordenador de Licenciatura em Fisioterapia 
no Instituto Politécnico Jean Piaget do Norte (Portugal);

• “Formas seguras e ergonômicas nas transferências e mobilização dos utentes no leito”, realizada por Aldina 
Lucena, membro integrante do NaFisio e Coordenadora da Educação Clínica do Curso de Licenciatura em 
Fisioterapia da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal);

• “Liga Acadêmica de Fisioterapia no Brasil: contexto e criação”, ministrada por Flavia Mazzoli da Rocha, 
membro integrante do NaFisio, Coordenadora do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Celso 
Lisboa e idealizadora do evento, junto com a discente em Fisioterapia Carolina Coutinho Afonso, 
presidente da Liga Académica de Fisioterapia. 

Núcleo Académico de Fisioterapia da RACS no Simpósio
 Internacional de Fisioterapia do Centro Universitário

 Celso Lisboa - Rio de Janeiro, Brasil

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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Pandemia e outras crises: por uma visão 
de saúde pública na lusofonia

No início era mais um vírus com um nome estranho. 
Mas os dias e os meses seguintes trouxeram medo 
e incerteza, colocando o mundo inteiro numa 
espécie de vida suspensa. O mundo inteiro, não. Os 
profissionais de saúde não tiveram mãos a medir 
com a necessidade de responder às consequências 
de um vírus que a ciência ainda mal conhecia. 

A pandemia por SARS-CoV-2 sublinhou a 
importância das competências dos profissionais 
de saúde. Competências que se adquirem e 
consolidam através de formação rigorosa, pensada 
para a realidade das comunidades a que é dirigida, 
prolongada ao longo do tempo, no sentido de 
manter elevados os níveis da qualidade das 
respostas em saúde. 

A pandemia sublinhou também a necessidade de 
competências de comunicação em saúde: explicar 
á comunidade o que está a acontecer, capacitar 
indivíduos e comunidades para a melhor resposta 
possível perante um problema de saúde, envolver 
os cidadãos nas decisões em saúde. Competências 
intimamente ligadas á qualidade de formação, 
inicial, avançada e contínua dos profissionais de 
saúde.

A saúde pública está sempre a acontecer! Este 
início de século trouxe crises sucessivas: Antes da 
pandemia, respondemos aos impactos da crise do 
subprime norte-americano; depois da pandemia 
somos confrontados com uma guerra em solo 
europeu com consequências ainda desconhecidas 
para todos. Guerras que, de uma forma praticamente 
contínua têm assolado diferentes geografias 
do planeta, como a situação difícil em que se 
encontra Cabo Delgado em Moçambique. Todas 
estas crises impactuam na saúde de indivíduos e 
de comunidades e devem ter, sempre, resposta 
pronta e adequada culturalmente. Assim como a 

Artigo de Opinião

queda das torres gémeas de Nova Iorque, em 2001, 
obrigou a um repensar das estratégias em saúde 
pública, também os acontecimentos dos últimos 
10 anos obrigaram a uma permanente revisitação 
das prioridades e das ações de capacitação da 
população em saúde. 

O Observatório da RACS assumiu como missão 
neste primeiro ano de existência, a elaboração 
de um diagnóstico sobre a situação da formação 
e da investigação em saúde e da transposição 
da evolução do conhecimento científico para 
a clínica. Um projeto Tuning em Português que 
nos permita compreender os pontos comuns 
e as especificidades da formação em saúde no 
espaço lusófono: rigoroso cientificamente, sensível 
culturalmente, inclusivo na sua operacionalização, 
integrador nos seus resultados. Uma estratégia de 
saúde pública, pensada em português, para um 
melhor nível de saúde ao maior número de pessoas 
em sistemas sustentáveis a longo prazo, construída 
na formação em saúde e consolidada numa clínica 
de qualidade, em português.

José Carlos Rodrigues Gomes

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica; 
Doutor em Saúde Pública.

Presidente do Conselho Coordenador do Observatório da RACS.

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
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Espaço para Publicidade
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.

RACS amplia a sua base social com a 
admissão de novos membros e EPs
A RACS – Rede Académica das Ciências da Saúde 
da Lusofonia admitiu recentemente um novo 
membro associado efetivo, quatro Entidades 
Parceiras individuais (EPi) e cinco Entidades 
Parceiras coletivas (EPc), em reunião de Direção 
realizada no dia 08 de junho de 2022.

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD), localizada na cidade de Vila Real 
(Portugal), é a mais recente Instituição de Ensino 
Superior a associar-se a esta Rede internacional.

Ao nível das Entidades Parceiras coletivas, a 
RACS está agora representada em cinco países 
lusófonos com a admissão das seguintes 
entidades:

• Biolab, Laboratório Lda (Espargos - Ilha do Sal, 
Cabo Verde)

• Ordem dos Enfermeiros de Moçambique 
(OEMo)

• Hospital Municipal Missionário Nossa Senhora 
da Paz (Cubal, Província de Benguela, Angola)

• Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
E.P.E. (Portugal)

• Ordem dos Enfermeiros da Guiné-Bissau

Notícias NA de Farmácia/Ciências Farmacêuticas 
da RACS organiza ciclo de webinars
O Núcleo Académico de Farmácia/Ciências 
Farmacêuticas (NAFCF) da RACS realiza um 
ciclo de seis webinars ao longo do ano de 
2022, dedicado ao tema “O Estado da Arte em 
Farmácia e Ciências Farmacêuticas”.

O primeiro webinar, realizado no passado 
dia 24 de junho de 2022, contou com 26 
inscritos e teve como tema “Microbioma da 
pele e dermatite atópica”, apresentado pela 
Professora Doutora Ana Paula Fonseca, da 
ESTESC – Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde de Coimbra – IPC (Portugal).

A próxima sessão realiza-se dia 08 de julho 
de 2022 e será sobre “Farmacogenómica”, 
com a Professora Doutora Marlene Santos, do 
Instituto Politécnico do Porto (Portugal).
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Agenda dos Associados da RACS

X Congresso Iberoamericano 
de Universidades 
Promotoras da Saúde
O IPCoimbra e a ESEnfC organizam 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 tem o apoio da RACS

https://riupscoimbra2022.net/

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

IV Encontro Internacional 
de Língua Portuguesa 
e Relações Lusófonas 
(LUSOCONF2022)
O IPBragança organiza o IV Encontro Internacional 
de Língua Portuguesa e Relações Lusófonas, nos dias 
13 e 14 de outubro de 2022, na Escola Superior de 
Educação de Bragança.

Prazo para a submissão de trabalhos até 1 de julho de 
2022.

http://www.lusoconf.ipb.pt/

2ª Jornadas Internacionais 
de Cuidados Intensivos e 
Emergência
A ESSNorteCVP realiza as 2ª Jornadas Internacionais 
de Cuidados Intensivos e Emergência nos dias 27 e 
30 de setembro de 2022, em formato presencial. 
Período de submissão de trabalhos científicos até 
31 de agosto de 2022.

https://www.essnortecvp.pt/pt/eventos/2a-jornadas-
internacionais-de-cuidados-intensivos-e-emergencia-1/?fb
clid=IwAR3mkqqHRTgnL14AulNLMi_ZWcxVAEaUJ-
KLGpFZI2MLHEL1Zf4nNcuQ7QM 

XVII Jornadas Científicas do 
ISCISA
O ISCISA (Moçambique) realiza nos dias 16, 17 e 
18 de agosto de 2022 as XVII Jornadas Científicas 
dedicadas ao tema “Reabilitação, estratégia 
fundamental para saúde sustentável“, em formato 
híbrido.

http://www.iscisa.ac.mz/iscisa.ac.mz/index.php/pt/

Ciclo de webinars “O Estado 
da Arte em Farmácia e 
Ciências Farmacêuticas”
No âmbito do ciclo de webinars promovido pelo 
NA de Farmácia/Ciências Farmacêuticas da RACS, 
realiza-se dia 08 de julho, às 15h00, o webinar 
“Farmacogenómica”, com a participação da Prof.ª 
Doutora Marlene Santos (ESS-IPPorto).

III Encontro da REDE-TER
A Rede-TER, em parceria com o ISCISA, vai realizar 
o III Encontro da Rede-TER nos dias 23, 24 e 25 
de agosto de 2022 em Maputo (Moçambique), 
na modalidade híbrida. Prazo para submissão de 
trabalhos termina a 15 de julho de 2022.

https://www.even3.com.br/iiiencontroredeter2022/
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