CHAMADA DE TEXTOS
A Educação Interprofissional como estratégia para o desenvolvimento de
equipes para as redes integradas de saúde
O CADERNOS DO CUIDADO ( cadernosdocuidado.observatoriodocuidado.org ) é um
periódico científico que tem como missão ser um espaço de reflexão sobre o cuidado
integral em saúde à luz da proposta da Educação Permanente.
Neste sentido, neste novo número gostaríamos de trazer para o foco a Educação
Interprofissional (EIP) como estratégia para o desenvolvimento de equipes para atuação
em redes integradas de serviços de saúde no SUS. A EIP tem sido adotada mais
frequentemente nos últimos anos por encorajar o trabalho colaborativo em saúde,
melhorando a qualidade dos serviços de saúde. É definida como uma estratégia
educacional a qual possibilita que duas ou mais profissões aprendem com, para e sobre a
outra, com o propósito explícito de desenvolver competências profissionais colaborativas,
para melhorar a qualidade da atenção à saúde. O Brasil, atualmente, vem investindo no
tema da EIP, a partir de recomendações da Organização Mundial da Saúde. Para tanto, o
reconhecimento de estudos e experiências que utilizam a EIP, quer seja nos espaços de
educação permanente em saúde, bem como no âmbito da graduação, da pós-graduação, e
dos programas de residência em saúde, poderá contribuir para fortalecer a discussão dessa
abordagem, no cenário nacional e internacional.
O objetivo desta chamada é a submissão de manuscritos que utilizam dos
fundamentos teórico-conceituais e metodológicos da EIP, nos seguintes eixos:
•
•
•

A EIP nos processos de Educação Permanente em Saúde;
A EIP nas graduações da área da saúde;
A EIP na pós-graduação e programas de residência em saúde.

Para esse número, convidamos Cláudia Brandão Gonçalves Silva, Diretora do
Departamento de Gestão da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, para assumir o
papel de editora convidada.
A submissão dos artigos pode ser feita no período de 28/08/2018 até 26/11/2018
As regras para submissão e as normas para os autores estão disponíveis link
cadernosdocuidado.observatoriodocuidado.org

Serão aceitos para este número temático: artigos científicos, artigos de revisão, relatos de
experiência, resenhas de livros e produções audiovisuais
No caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail editoria@observatoriodocuidado.org

