
  
 

 

CHAMADA DE SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS N° 04/2018 
EDITORA REDE UNIDA – REVISTA SAÚDE EM REDES 

SUPLEMENTO TEMÁTICO “CUIDADO SEM FRONTEIRAS” 
 
 
 
A Associação Brasileira Rede Unida (REDE UNIDA), em cooperação com entidades e 
organizações abaixo nominadas, torna pública a chamada de manuscritos para compor o 
Suplemento Temático da Revista Saúde em Redes com o tema “O cuidado sem 
fronteiras”. Esta é uma chamada conjunta com a Revista Saúde e Diversidade, do Centro 
de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Roraima. Serão aceitos manuscritos no 
formato de narrativas, ensaios teóricos e empíricos, pesquisas, experiências no âmbito de 
políticas públicas e iniciativas de movimentos sociais, entre outras. As normas de 
submissão constam no site da Revista Saúde em Redes 
(http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida). Serão aceitos artigos em 
português, inglês, espanhol, italiano e francês. 

A iniciativa envolve a articulação entre a REDE UNIDA, a Revista Saúde e Diversidade, do 
Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Roraima (CCS/URFF); o Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Roraima; o 
Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia (LAHPSA/Fiocruz 
Manaus); o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC); a Rede 
Internacional de Políticas e Práticas de Educação e Saúde Coletiva (Rede Interstício/DGP 
CNPq); o Grupo de Estudos e Pesquisas em Saúde Internacional e Cooperação (UFMT/DGP 
CNPq); o Grupo de Estudos Interdisciplinar de Fronteiras (GEIFron/CCH/UFRR/DGP CNPq); 
o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS, Brasil); o 
Departamento de Desenvolvimento da Educação na Saúde do Ministério da Educação 
(DDES/MEC); o Centro de Estudos e Pesquisas em Saúde Internacional e Intercultural da 
Universidade de Bolonha (CSI/UNIBO, Itália); o Centro de Pesquisas em Antropologia 
Médica (MARC) da Universidade Rovira i Virgili (URV, Tarragona, Espanha); o Laboratório 
Italo-Brasileiro de Formação, Pesquisa e Práticas em Saúde Coletiva, envolvendo diversas 
universidades brasileiras e italianas; e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). 
 
 
 
1. DO OBJETO 

O suplemento temático “O cuidado sem fronteiras” da Revista Saúde em Redes tem como 
objetivo disseminar produções autorais com narrativas de autores e organizações, 
resultados de pesquisas teóricas ou empíricas, com relatos de experiência, ensaios e/ou 
análises de projetos de intervenção nessa área temática, considerando sua magnitude, 
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seu grau de visibilidade e sua relevância. A temática “O cuidado sem fronteiras” incluirá 
produções narrativas sobre: a imigração na perspectiva dos imigrantes, refugiados e 
população de fronteira; itinerários de cuidado em situações de imigração e refúgio; 
práticas intersetoriais de cuidado ao imigrante; interculturalidade, etnicidade e 
abordagens culturais diversas na organização de redes de saúde; horizontalidade e 
relações de classe, raça/etnia e gênero no cuidado de imigrantes e refugiados; 
organização de acesso à saúde dos migrantes: barreiras, arranjos tecnoassistenciais e 
configuração de serviços; organização de redes de atenção à saúde em regiões de 
fronteira; experiências e iniciativas de acolhimento ao imigrante e refugiado; fenômenos 
migratórios e políticas da vida; fluxos migratórios de comunidades indígenas e sistemas 
nacionais de proteção social; fluxos migratórios pendulares e fluxos transfronteiriços; 
imigração e sistemas nacionais de proteção social; redes vivas de cuidado ao imigrante; 
desastres humanitários relacionados à imigração e respostas governamentais e da 
sociedade civil; perspectivas de cooperação internacional na organização de sistemas e 
serviços de saúde transculturais, globalização da saúde e descolonização do cuidado; 
iniciativas de organizações de solidariedade internacional na saúde; globalização, modos 
de produção e fluxos migratórios; e processos migratórios e vigilância em saúde. 

As análises deverão ter caráter intersetorial, interprofissional e interdisciplinar, com 
transversalidade às grandes áreas de conhecimentos da saúde, ciências humanas e 
sociais, em particular o campo da saúde coletiva. Os textos deverão ser elaborados de 
forma a dialogar com o propósito de produzir visibilidade às experiências vividas pelos 
imigrantes e diferentes atores envolvidos no acolhimento e acompanhamento dos fluxos 
migratórios interfronteiras e no cuidado ao imigrante. 
 
 
 
2. DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO 

Os textos a serem submetidos ao Suplemento Temático “O cuidado sem fronteiras” da 
Revista Saúde em Redes devem atender às condições deste edital e das normas para 
submissão de manuscritos da Revista Saúde em Redes. No processo de submissão, os 
autores e autoras devem registrar na parte inicial do artigo, antes do título, a informação 
“Suplemento Cuidado sem fronteiras”. O período de submissão de manuscritos para o 
Suplemento Temático objeto deste Edital é de 15 de agosto a 15 de outubro de 2018. Na 
eventualidade dos manuscritos recebidos superarem o volume previsto para o 
Suplemento, aqueles aprovados adicionalmente poderão ser incorporados em números 
regulares da Revista, na Revista Saúde e Diversidade e em coletâneas temáticas da Editora 
Rede UNIDA. 

De acordo com a política editorial da Editora Rede UNIDA, as publicações não serão objeto 
de qualquer espécie de comercialização ou enriquecimento, sendo que esta condição não 
exclui a obrigação do participante pela responsabilidade da produção pessoal do trabalho, 



  
 

de modo que não se caracterizem quaisquer figuras antijurídicas, entre elas a do plágio, 
nem atente às disposições da Lei nº 9.610/1998 ou qualquer outra de natureza cível ou 
penal que se aplique. No que couber, as análises deverão respeitar os requisitos de ética 
em pesquisa, conforme a legislação vigente. 

 

Porto Alegre, 10 de agosto de 2018. 
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Editor-Chefe da Revista Saúde em Redes. 
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Coordenador Nacional da Rede Unida. 
 

Calvino Camargo, 
Diretor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Roraima. 

 


