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

Seminário de Apresentação da IndexRACS – 
Rede de Bibliotecas da RACS

A RACS realizou no dia 09 de novembro de 2022 o seminário online de apresentação da 
IndexRACS - Rede de Bibliotecas da RACS. Tendo como objetivo lançar o mais recente projeto 
da RACS, este evento pretendeu ser um espaço de diálogo sobre o papel das bibliotecas e dos 
bibliotecários no apoio à investigação na área das ciências da saúde, assim como apresentar o 
Regulamento de criação desta rede.

A Sessão de Abertura foi presidida pelo Prof. Doutor António Luís Carvalho, Presidente da Escola 
Superior de Enfermagem do Porto (ESEP), na qualidade de Vice-Presidente da Direção da RACS. 

Seguidamente, contámos com a intervenção da Dr.ª Mafalda Lopes, dos Serviços de Gestão e 
Divulgação do Conhecimento da ESEP, sobre o tema “Desafios para os Bibliotecários do Ensino 
Superior – que competências?”. Esta apresentação permitiu uma reflexão sobre o papel do 
bibliotecário e a importância emergente destes profissionais na divulgação da ciência, não só 
na área da saúde como em outras áreas, e o papel que desempenham no meio em que se 
inserem.

O seminário contou com mais de cinquenta participantes de Instituições membros da RACS e 
entidades externas de Angola, Brasil, Moçambique e Portugal. 

(Re)Veja aqui o seminário.

http://racslusofonia.org/mobilidade-academica/
http://racslusofonia.org/mobilidade-academica/
http://racslusofonia.org/wp-content/uploads/2022/09/Regulamento-IndexRACS.pdf
https://youtu.be/epV8MI_M6XA
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Novos desafios à Psicologia da Saúde

A Psicologia da Saúde é uma disciplina 
recente, dinâmica, abrangente, em crescente 
desenvolvimento na área da Psicologia e que se 
tem confrontado, nos últimos anos, com novos 
desafios. Foca-se no estudo do comportamento 
humano no contexto da saúde e da doença, 
procurando compreender a influência das 
variáveis psicológicas, considerando os fatores 
socioculturais, na promoção e na manutenção 
da saúde, no desenvolvimento das doenças, 
bem como nos comportamentos que lhes 
estão associados. Tem como principal finalidade 
contribuir para a melhoria do bem-estar dos 
indivíduos e das comunidades. através de 
intervenções psicológicas. 

Tenta responder a questões como: O que motiva 
a adoção de comportamentos de saúde? Quais 
as significações, crenças, atitudes e experiências 
individuais e contextuais que lhes estão 
subjacentes? Como intervir para otimizar a 
mudança comportamental no sentido da adoção 
de comportamentos e de estilos de vida mais 
saudáveis? (…)

Ultimamente, tem sido evidente a importância 
da intervenção dos psicólogos da área da 
saúde, nas instituições de saúde, de educação, 
e na comunidade em geral, pela necessidade 
da mudança de hábitos instituídos nos nossos 
quotidianos, adotando comportamentos 
considerados protetores, na procura de 
estabilidade física e emocional pelo confronto 
com a pandemia por COVID-19. 

Com o “dever” de adotar novos comportamentos 
que exigiram adaptação ao distanciamento físico, 
à ocultação de parte da face pelo uso de máscara, 
ao isolamento e aos rituais de desinfeção para 
reduzir o risco e a perceção da ameaça de contrair 
a doença, e com a consequente dependência do 
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mundo digital com predominância das relações 
virtuais a internet passou a ser uma aliada 
“quase indispensável”. Estamos num processo de 
aceleração da transição digital, cujos contributos 
da Psicologia estão bem documentados pela 
Ordem dos Psicólogos (2021).

Novos desafios se colocam às ciências da saúde, 
particularmente à psicologia da saúde, pela 
oportunidade de desenvolvimento e utilização 
de técnicas de mudança comportamental 
através dos dispositivos móveis e suas aplicações 
“eHealth”. Refere-se ao uso da tecnologia de 
informação, incluindo internet, jogos digitais 
e realidade virtual na promoção da saúde e 
na prevenção e tratamento da doença. Já há 
evidência científica sobre algumas vantagens 
da sua utilização, por exemplo, em estudos 
realizados com adolescentes e jovens que como 
sabemos vivem cada vez mais dependentes do 
digital, pelo que estas aplicações se traduzem 
num desafio e numa oportunidade a que não 
podemos ficar alheios.

Profª Doutora Maria da Graça Vinagre

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Portugal
Coeditora para a área de Psicologia da Saúde da Revista da RACS - RevSALUS

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
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.

Notícia

PACTO disponibiliza e-book sobre orientações aos cuidadores de idosos
O PACTO – Programa de Apoio aos Cuidadores da Terapia Ocupacional disponibilizou uma cartilha 
intitulada “Orientações de profissionais da saúde aos cuidadores de idosos”.

Este manual encontra-se disponível na forma de e-book e pode ser 
consultado e descarregado na página eletrónica da RACS. Carregue aqui 
para aceder ao ficheiro.

O PACTO é um projeto de extensão do Departamento de Terapia 
Ocupacional da Universidade Federal de Santa Maria (Brasil), criado com 
o objetivo de fornecer suporte aos cuidadores (in)formais de sujeitos 
adultos ou idosos com doenças crónicas que apresentam certo grau de 
dependência.

Entidades Parceiras (EP) da RACS

Entidades Parceiras (EP) da RACS são entidades de distinta natureza e de diferentes setores da sociedade, nacionais 
de cada país da comunidade de língua portuguesa ou de outro âmbito internacional, que pretendam colaborar 
para a concretização dos fins e dos objetivos da RACS. 

Sem a qualidade de associado, as EPs podem colaborar no desenvolvimento de qualquer projeto da Rede e 
beneficiarem das vantagens que deles resultar. Não têm quotização associada, exceto as pessoas a título individual.

Estas entidades podem ser:

• Instituições prestadoras de cuidados de saúde (hospitais, clínicas, públicas ou privadas)
• Instituições de Ensino Superior e Centros de Investigação fora do âmbito 

das ciências da saúde
• Associações Profissionais (Ordens, Associações, Sindicatos, Federações ou 

Confederações)
• Associações de doentes/utentes da saúde
• Pessoas a título individual, de instituições não associadas à RACS, com 

interesse nas áreas de intervenção da RACS

Saiba como ser EP da RACS aqui.

http://racslusofonia.org/wp-content/uploads/2022/11/Orientacoes-profissionais-da-saude-aos-cuidadores-de-idosos-PACTO.pdf
https://racslusofonia.org/parcerias/
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Agenda dos Associados da RACS

“Jornadas Pedagógicas 
de Enfermagem de Saúde 
Mental e Psiquiátrica”
A Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico 
de Leiria realiza no dia 16 de dezembro de 2022 as 
“Jornadas Pedagógicas de Enfermagem de Saúde 
Mental e Psiquiátrica“. Mais informações e inscrições 
em:

www.ipleiria.pt/esslei

Aula Aberta “Mobilidade 
Eléctrica em Pediatria: 
Aprender através do brincar 
(realidade virtual e videojogo)”
A ESSA realiza no dia 30 de novembro uma Aula 
Aberta (organizada pelo Departamento de Terapia 
Ocupacional) no âmbito da Unidade Curricular 
“Novas Abordagens em Terapia Ocupacional II”. 
Inscrição obrigatória até 28 de novembro em:

https://forms.office.com/r/By6Naupt8F

XXIII Congresso Nacional de 
Ortoptistas
O XXIII Congresso Nacional de Ortoptistas realizar-
se-á no Hotel M’ar De Ar Muralhas, em Évora, nos 
dias 13, 14 e 15 de Abril de 2023. A submissão de 
resumos para comunicações orais ou posters já se 
encontra disponível através do seguinte formulário:

https://lnkd.in/dYtdah6a

Nursing Share – Tomada 
de Decisão Clínica em 
Enfermagem
O CHUC, Entidade Parceira da RACS, realiza no 
próximo dia 30 de Novembro o evento híbrido 
Nursing Share: Tomada de Decisão Clínica em 
Enfermagem – Projetos de melhoria, a partir das 
15h00 (hora local em Portugal Continental). 

Consulte aqui o programa.

XVII Congresso Nacional de 
Esclerose Múltipla
O Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa 
de Esclerose Múltipla decorrerá nos dias 2 e 3 
de dezembro, tendo como mote “A caminho 
das curas para a Esclerose Múltipla – Um Novo 
Horizonte”. Será em formato híbrido (presencial 
na ANF e online). Inscrições

https://forms.gle/LiDgrbbqTEU6uudJ9

Mais informações:
https://spem.pt/congresso-nacional-de-esclerose-
multipla-2022/

“I Seminário Luso-brasileiro 
de reprocessamento de 
dispositivos médicos e 
contaminação do ambiente”
A Escola Superior de Saúde de Santa Maria (ESSSM) 
está a organizar o evento “I Seminário Luso-
brasileiro de reprocessamento de dispositivos 
médicos e contaminação do ambiente”, que 
decorrerá no dia 24 de novembro de 2022, em 
formato online (Zoom), pelas 17h00 (horário 
Portugal, às 14:00h do Brasil).

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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https://lnkd.in/dYtdah6a
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchuc.oficial%2Fposts%2Fpfbid02eJAyTnRzfRLb6jtXrkyF3m9ENuzCdGPsyz55dgePYNTxKDn9VEJ7BtRY9nrMMbvvl&show_text=false&width=500
https://forms.gle/LiDgrbbqTEU6uudJ9
https://spem.pt/congresso-nacional-de-esclerose- multipla-2022/
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