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Núcleo Académico de Psicologia da RACS promove 
comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental

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

A Saúde Mental, apesar de vital, tem enfrentado ao longo dos tempos grandes obstáculos político-
societais na sua aceitação, valorização e priorização. Os acontecimentos mais recentes, com destaque 
para a pandemia da COVID-19, a guerra na Ucrânia, problemática dos migrantes e refugiados, desastres 
climáticos, entre outros, adensaram os fatores de risco e de vulnerabilidade emocional, a morbilidade 
psicológica, reiterando a necessidade de investimento nesta área.  

Neste contexto, o Núcleo Académico de Psicologia da RACS (NAP-RACS), à semelhança do ano transato, 
prepara-se para comemorar o Dia Mundial da Saúde Mental, organizando um evento dedicado à 
“Saúde Mental em situação de Crise”. 

Trata-se de um encontro transcultural, de partilha de conhecimentos e experiências, focado na 
Intervenção em Crise, e que conta com a prestigiosa participação de palestrantes de Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Moçambique e Portugal. 

O evento realizar-se-á no próximo dia 10 de outubro de 2022, das 14h às 18h (hora local em Portugal 
Continental), em formato híbrido a partir da CESPU, no Campus Universitário de Gandra (Portugal). A 
inscrição é gratuita para ambas as modalidades de participação.

Consulte o link de inscrição e o programa na página da RACS.

https://racslusofonia.org/event/saude-mental-em-situacao-de-crise/
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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

Terapia da Fala na Lusofonia

Na Lusofonia, a Terapia da Fala (TF), também 
designada Fonoaudiologia, é exercida no Brasil, 
Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde 
e São Tomé. O terapeuta da fala tem como 
ferramenta de trabalho a língua utilizada. Nos 
países lusófonos, é o português a língua oficial, 
mas não é a única, obviamente. Este profissional 
de saúde e educação é responsável pela 
prevenção, avaliação, diagnóstico, intervenção 
terapêutica e estudo científico das perturbações 
da comunicação humana, englobando funções 
associadas à compreensão e expressão 
da linguagem oral e escrita, comunicação 
não-verbal, voz, fala, fluência e deglutição. 
O exercício profissional deve obedecer às 
certificações legalmente exigidas em cada país e 
considerando as variações culturais e dialetais. A 
formação superior mínima necessária é oferecida 
nos primeiros três países. Os níveis académicos 
de mestrado e doutoramento existem apenas 
nos dois primeiros.

A área científica de TF tem como objeto de estudo 
a comunicação humana, assim como, a língua 
utilizada e os seus dialetos. Historicamente, 
existem registos que remontam ao império 
egípcio na área da gaguez e da linguagem, 
decorrente de perturbações neurológicas. 
Contudo não será surpresa se houver registos 
sumérios ainda por descodificar. Com o método 
científico e cartesiano do séc. XVII, houve uma 
evolução exponencial em todas a áreas clínicas 
de intervenção de TF. 

Na lusofonia existem duas sociedades científicas 
da TF, e associações profissionais alocadas em 
Portugal e Brasil.  Para a disseminação científica 
existem vários periódicos em português, e alguns 
em inglês simultaneamente, com publicações 
anuais nesta área e noutras associadas.

Os desafios no ensino da TF são: 1) Disseminar 
a área científica e profissional a todos os 
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países lusófonos; 2) Uniformizar a formação 
académica superior mínima necessária para 
exercer a profissão; 3) Identificar locais de 
estágios clínicos que sirvam de modelos para os 
estudantes; 3) Incentivar a formação académica 
ao longo da vida através da frequência de 
mestrados e doutoramentos; e 4) Desenvolver 
a investigação científica e aplicação clínica (e.g., 
construção de instrumentos de avaliação de 
comunicação-linguagem-fala para crianças e 
adultos, alicerçados em critérios psicométricos 
e bases normativas representativas da cultura, 
língua e dialeto de cada país).

A Comissão Coordenadora dos Núcleos 
Académicos (CCNA) da RACS teve um papel 
catalisador no NATF (Núcleo Académico de 
Terapia da Fala da RACS), juntando todas as 
instituições de ensino superior públicas e 
privadas que lecionam o Curso de licenciatura 
em TF em Portugal e Moçambique.  Feito 
pioneiro com resultados na formação, 
investigação e disseminação.

Prof. Doutora Ana P. Mendes

Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal
Membro da CCNA da RACS no mandato trienal 2019-2021
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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.

Notícias

NA de Farmácia/Ciências Farmacêuticas da RACS realiza webinar sobre “Farmácias 
Vivas”
O Núcleo Académico de Farmácia/Ciências Farmacêuticas da RACS realizou no dia 08 de setembro de 
2022, entre as 15h00 e as 16h00 (hora local em Portugal Continental), o webinar “Farmácias Vivas” 
enquadrado no ciclo de webinars sobre “O Estado da Arte em Farmácia e Ciências Farmacêuticas”.

Esta sessão teve como oradora a Prof.ª Doutora Raquel Moreira (Brasil), investigadora em mobilidade na 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra (Portugal), e contou com cerca de 20 participantes 
do Brasil e de Portugal.

Publicação do Livro de Atas da 1ª Conferência Lusófona de Terapia Ocupacional

Foi publicado o Livro de Atas da 1ª Conferência Lusófona de 
Terapia Ocupacional, evento organizado pelo Núcleo Académico 
de Terapia Ocupacional da RACS que decorreu no dia 09 de julgo 
de 2021, por videoconferência.

Esta conferência pretendeu dinamizar e disseminar a produção 
científica em Terapia Ocupacional, em língua portuguesa. 
Pretendeu também contribuir significativamente para a 
discussão dos temas mais atuais e emergentes e contar com 
a participação de investigadores e profissionais do mundo 
lusófono.

O Livro de Atas está disponível na página eletrónica da RACS e 
na página do evento, juntamente com os trabalhos individuais.

https://racslusofonia.org/publicacoes/
https://clto-racs.ipleiria.pt/atas-2021/
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Agenda dos Associados da RACS

XVIIIª Edição das 
Conferências Abertas de 
Optometria (CAOs 2022)
A APLO realiza nos dias 05 e 06 de novembro de 
2022 a XVIIIª Edição das Conferências Abertas de 
Optometria (CAOs 2022), em formato presencial e 
online. Mais informações:

https://www.facebook.com/aplo.optometristas

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/

12.ª Conferência FORGES
A 12.ª Conferência FORGES – “Desafios do Ensino 
Superior em novos contextos sociais e geopolíticos” 
realiza-se entre os dias 23 e 25 de novembro de 
2022, a partir da na Cidade da Praia (Cabo Verde), na 
modalidade presencial e online.

https://www.aforges.org/conferencia/

“Saúde Mental em situação 
de Crise”
O NAP da RACS realiza no dia 10 de outubro de 
2022 um evento dedicado à “Saúde Mental em 
situação de Crise”, para comemorar o Dia Mundial 
da Saúde Mental. O evento formato híbrido a partir 
da CESPU (Portugal). Mais informações:

https://racslusofonia.org/event/saude-mental-em-situacao-
de-crise/

III Congresso Nacional dos 
Médicos de Saúde Pública
A ANMSP realiza o III Congresso Nacional dos 
Médicos de Saúde Pública sob o tema “Saúde 
Pública: Depois da Tempestade” nos dias 2 a 4 
de novmebro de 2022, em Portalegre (Portugal). 
Inscrições e submissão de trabalhos:

https://www.anmsp.pt/cnmsp

 VII Congresso Ibero-
Americano de Política e 
Administração da Educação
O VII Congresso Ibero-Americano de Política e 
Administração da Educação e o X Congresso 
Luso-Brasileiro de Política e Administração 
da Educação realizar-se-ão entre 6 e 8 de 
fevereiro de 2023 no Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa (Portugal). Submissão de 
trabalhos até 30 de setembro de 2022.

https://fpaept.wixsite.com/vii-ciapae

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 

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 http://racslusofonia.org @racslusofonia @racslusofonia @racslusofonia
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