
 

                                                                                                                    

 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS 005/2019 

 

Associação Brasileira de Pesquisa em Prevenção e Promoção da Saúde 

Grupo Temático de Promoção da Saúde e Desenvolvimento Sustentável da 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

Associação Brasileira Rede Unida 

 

A Associação Brasileira de Pesquisa em Prevenção e Promoção da Saúde (BRAPEP), 

em parceria com o Grupo Temático de Promoção da Saúde da Associação Brasileira 

de Saúde Coletiva (ABRASCO) e a Associação Brasileira Rede Unida, torna pública 

a chamada de manuscritos para compor livro, intitulado “Interfaces entre Promoção 

da Saúde e Prevenção: Análises Conceituais e Empíricas Centradas em Políticas 

Públicas”, a ser publicado pela Editora Rede Unida. O livro será em formato e-book 

com acesso aberto/gratuito e contará com corpo editorial. 

 

Serão aceitos manuscritos no formato de narrativas, ensaios teóricos, relatos de 

pesquisas, relatos reflexivos e relatos de experiência que abordem a articulação entre 

as áreas de promoção da saúde e prevenção a agravos à saúde.  

 

Os relatos de pesquisa poderão adotar métodos qualitativos, quantitativos ou 

triangulação de métodos para análise de políticas que contemplem a prevenção a 

agravos à saúde e promoção da saúde, tais como a política de promoção da saúde 

propriamente dita e outras afins, numa perspectiva complexa que considere as 

interrelações entre as dimensões microssistêmica, mesossistêmica e 

macrossistêmica.  Nesta perspectiva, interessam produções relativas a políticas sobre 

saúde mental, drogas, redução de danos, IST-HIV, violência, suicídio, racismo, 

LGBTfobia, segurança pública, lembrando que os temas se intercomunicam, sendo 

dinâmicos e não estanques. Importam também relatos sobre imigração, esporte, 

cultura e universidades promotoras da saúde. Outros temas abrangentes e 

interessantes são: desenvolvimento sustentável, pobreza e agricultura familiar, 

cidades saudáveis, direitos humanos e democracia participativa e saúde. 

 

 

Para se pensar de forma orgânica a política de saúde, será necessário levar em 

consideração as inúmeras influências inter-relacionais (sociedade, cultura, família) 

que auxiliam na composição de um Organismo saudável ou adoecido, seja ele um 

indivíduo ou grupo em que se foca a atenção. Sendo assim, para se compreender as 

diversas políticas de saúde como as de crianças, adolescentes, idosos, de um  



 

 

grupamento particular como o dos indígenas, dos quilombolas, ou qualquer outro 

recorte que se faça, há que se buscar contextualizar tais segmentos em seus 

grupamentos intercomunicantes familiar/comunitário, cultural, social, no momento 

histórico de sua construção, visando o entendimento de sua complexidade. 

Os manuscritos serão submetidos à avaliação de pareceristas ad hoc e editores, que 

definirão os trabalhos aceitos. Prioridade será dada aos manuscritos que induzam ao 

fortalecimento de redes de pesquisa por meio dos critérios: 

- diversidade institucional, com produção colaborativa entre universidades brasileiras 

ou entre universidades brasileiras e internacionais; 

- diversidade de expertises, com produção colaborativa entre pesquisadores e 

gestores públicos ou profissionais de serviços; 

- diversidade regional, com produção colaborativa entre autores e instituições de 

diferentes regiões do Brasil; 

- diversidade geracional, com coautoria entre pesquisadores em início de carreira e 

pesquisadores sêniores e 

- diversidade de áreas do conhecimento e atuação profissional, por meio da 

interdisciplinaridade e a interprofissionalidade expressa no texto e/ou na formação dos 

autores. 

 

Formato dos textos:  

1) Cada capítulo deve ter entre 20 e 25 páginas, incluindo referências, tabelas e 
figuras, em fonte Time New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5. As margens 
devem ter 2,5 cm. Deve-se evitar notas de rodapé. 
2) Recomenda-se que o título tenha, no máximo, 15 palavras. 
3) Não se pede resumo (abstract) nem palavras-chave (keywords) por se tratar de 
capítulo 
4) Para o uso das referências bibliográficas, deve-se usar o formato APA 
(6a edição): https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508212&p=3476096 
5) O primeiro autor será responsável por organizar e manter contato com os co-
autores e enviar a versão final para o organizador do livro.     
6) O idioma do capítulo poderá ser em português, inglês, francês ou espanhol. 
7) Ao fim do texto, deve constar o mini-currículo de cada autor, em 
aproximadamente três linhas. 
 

Enviar os capítulos para os e-mails: 

contato@brapep.org.br, com cópia para giardini@unb.br 

 

Cronograma: 

- Prazo final para submissão do capítulo completo: 1 de março de 2020. 

- Lançamento do livro (data provável): II Congresso da Associação Brasileira de 

Pesquisa em Prevenção e Promoção da Saúde, em agosto de 2020, na Universidade 

de Brasília, Brasília. 
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