CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA
Recursos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde
(PROADI-SUS)

Por meio deste, divulga-se a abertura da chamada para submissão de artigos para Suplemento
Temático sobre a Planificação da Atenção à Saúde a ser publicado na Revista de Saúde Pública (Fator de
impacto: 2,106).
Trata-se de ação conjunta do Centro de Estudos, Pesquisa e Práticas em Atenção Primária à Saúde e
Redes (CEPPAR) do Hospital Israelita Albert Einstein, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS)
e Ministério da Saúde, via PROADI-SUS, com a Revista de Saúde Pública para a geração de evidências
científicas sobre a implantação da Planificação da Atenção à Saúde no SUS.
A Planificação da Atenção à Saúde é uma metodologia de gestão e organização de saúde proposta
e adotada pelo CONASS desde 2004 para apoiar as equipes técnicas e gerenciais estaduais na
implementação de Redes de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sua fundamentação
teórica é ancorada no Modelo de Atenção às Condições Crônicas e na Construção Social da Atenção
Primária à Saúde, proposta por Mendes (MENDES, E. V. et al. A construção social da Atenção Primária à
Saúde. Brasília, DF: Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 2019. D), com vistas a organizar os
processos de trabalho das equipes da Atenção Primária à Saúde, integradas à Atenção Ambulatorial
Especializada e Atenção Hospitalar (CONASS. CD36 – Estudos sobre a Planificação da Atenção à Saúde no
Brasil 2008 a 2019: uma revisão de escopo. Brasília, DF, 2020).
Os manuscritos submetidos serão previamente analisados pela comissão organizadora do Hospital
Israelita Albert Einstein no quesito referente ao atendimento à temática e demais condições para
participação (conforme item 2 deste documento), mas os outros critérios e qualificação serão avaliados
pelos pareceristas da Revista de Saúde Pública, que aprovarão até 10 artigos a serem publicados.

1. TEMA DO SUPLEMENTO
O Suplemento terá como tema a Implantação da Planificação da Atenção à Saúde como
metodologia para organização de serviços e Redes de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único
de Saúde. Convidamos pesquisas que tenham a Planificação como objeto central do estudo, podendo ser
explorada a sua aplicação sob diferentes aspectos, a exemplo:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Território e Gestão de base populacional
Acesso
Integração entre os pontos de atenção na RAS
Gestão do cuidado
Vigilância em saúde
Autocuidado apoiado
Cuidados paliativos
Segurança do paciente
Organização de linhas de cuidado na RAS: Hipertensão, diabetes, saúde materno-infantil,
saúde da pessoa idosa, saúde mental, entre outras.
✓ Gerenciamento da Planificação e governança em saúde
✓ Educação permanente e desenvolvimento de competências
✓ Emergências em Saúde Pública

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
I.

Temática: Os manuscritos deverão atender ao tema do suplemento (conforme descrito no tópico
1.).

II.

Categorias de artigos:
✓ Serão aceitos Artigos Originais, a saber: Incluem estudos observacionais, estudos
experimentais ou quase-experimentais, avaliação de programas, análises de custoefetividade, análises de decisão e estudos sobre avaliação de desempenho de testes
diagnósticos para triagem populacional. Cada artigo deve conter objetivos e hipóteses
claras, desenho e métodos utilizados, resultados, discussão e conclusões.
✓

III.

Não serão aceitos manuscritos nas seguintes categorias: Comentário, comunicação breve,
revisão bibliográfica ou relato de experiência.

Formato: Os manuscritos submetidos deverão estar estruturados e formatados de acordo com as
orientações e normas estabelecidas pela Revista de Saúde Pública (Disponíveis em:
http://www.rsp.fsp.usp.br/instrucoes-aos-autores/ ).

IV.

Submissão:
✓ Os manuscritos deverão ser submetidos no prazo indicado no cronograma abaixo para préavaliação por parte da comissão organizadora do suplemento, por meio do e-mail
ceppar@einstein.br, com o Assunto “Chamada de Artigos | Temático Planificação RSP”
✓ Junto ao manuscrito, deverá ser enviada a Carta de Apresentação, constando: i) a
responsabilidade de autoria; ii) que o manuscrito destina-se ao Número Especial RSP –
Planificação; iii) o ORCID de todos os autores; iv) Assinatura de todos os autores ou, pelo
menos, do primeiro autor. Orientações para elaboração da carta estão disponíveis no site
da Revista de Saúde Pública.

V.

Responsabilidade dos autores:
✓ Submissão do manuscrito, respectivos anexos e documentos solicitados.
✓ No caso de emissão de parecer do trabalho submetido por parte corpo de editores e
revisores da Revista de Saúde Pública, os autores deverão responsabilizar-se pela
elaboração da carta resposta, revisão do manuscrito e ressubmissão dentro do prazo
estabelecido.
✓ NÃO haverá custos para submissão, revisão, tradução ou publicação para os autores.

3. CRONOGRAMA
Atividade / Etapa

Data

Lançamento da chamada

Abril/22

Divulgação da chamada

Abril/22 a Outubro/22

Submissões para pré-avaliação da comissão avaliadora

15/10/22 a 15/11/22

Avaliação dos manuscritos pelos editores do suplemento

Dezembro/22 a Janeiro/23

Avaliação dos manuscritos pelos pareceristas da RSP

Até Mar/23

Retorno dos manuscritos após primeira rodada de pareceres

Até Junho/23

Seleção de até 10 manuscritos para publicação

Até Julho/23

Revisão da redação científica e tradução dos manuscritos aprovados

Até Setembro/23

Publicação do Suplemento

Outubro/23

