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A Saúde em Redes é uma revista da Editora da Rede UNIDA, com periodicidade trimestral, sendo totalmente
publicada em formato eletrônico, podendo ser visualizado o conteúdo a partir de sumário individualizado de
cada seção ou a partir de arquivo único com todo o seu conteúdo.
Está indexada no Latindex - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal, no Directory of Open Access Journals - DOAJ e em Sumários.Org. ISSN
2446-4813.
A Revista SAÚDE EM REDE faz a chamada pública para submissão de artigos para o número especial temático
sobre CONJUNTURA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA E O FUTURO DA SAÚDE NO BRASIL, coordenado pelos
editores convidados: professores Izabella Barison Matos (UFFS-UFRGS) e Júlio Cesar Schweickardt (FiocruzAmazonas).
O objetivo é reunir estudos analíticos e experiências sobre a conjuntura das políticas públicas no campo da
saúde, em nível local, regional e nacional, de modo a ampliar o debate sobre o momento atual que o país
está vivendo/nós estamos vivendo.
A temática é interdisciplinar e os editores propomos diversas abordagens que dialoguem com estudos e
experiências das políticas públicas e seus efeitos na vida social e política do país.
Assim, convidamos pesquisadores, docentes, estudantes, gestores públicos, atores sociais, trabalhadores de
saúde a submeter artigos, resenhas, experiências ou entrevistas.
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Submissão em: http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/redeunida/about/submissions#onlineSubmissions
Nome do arquivo: Edital 1.2015 + Título do manuscrito
Prazo de submissão: 26 de outubro a 30 de novembro de 2015.
Lançamento: Janeiro de 2016.
Serão aceitos, prioritariamente, na ordem: Artigos originais, Resenhas e artigos de opinião e entrevistas.
Dúvidas: Izabella Barison Matos - izabmatos@gmail.com e Júlio Cesar Schweickardt julio.ilmd@gmail.com
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