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EDITORA REDE UNIDA 

EDITAL N° 03/2023 - REDES DE CUIDADOS À SAÚDE DA PESSOA IDOSA - 
RETIFICADO 

 

A Associação da Rede Unida, em parceria com a Rede Internacional de Pesquisas 
em Gerontologia e Sistemas de Cuidado no Envelhecimento (RedeGeronto) e a Agencia 
Sanitária e Social da Região da Emília Romana, torna pública a chamada de manuscritos 
para compor publicações em formato de artigos científicos (Suplemento Temático da 
Revista Saúde em Redes) e livros na temática “Redes de cuidados à saúde da pessoa 
idosa: experiências e vivências no cotidiano do trabalho na Emília Romagna e no 
Brasil”. A temática expande o debate que foi promovido no seminário “Envelhecimento 
da população: experiências em diálogo”, em Bolonha/Itália, por meio de uma parceria 
entre a Associação da Rede Unida, o governo da Região da Emilia-Romana, as 
Universidades de Bolonha e Parma, entre outras entidades. 

Serão aceitos manuscritos no formato de artigos originais, narrativas, ensaios 
teóricos e empíricos, pesquisas, resumos expandidos, relatos reflexivos e analíticos de 
experiências no âmbito das políticas públicas, da educação e do trabalho em saúde e dos 
movimentos sociais, apresentação de tecnologias e metodologias formativas, articulações 
interinstitucionais e intersetoriais, interação ensino-pesquisa-extensão com graduação e 
residências em saúde, implantação de Universidades para a Terceira Idade, práticas 
colaborativas no trabalho, avaliação de capacidades interprofissionais, entre outros estilos 
de disseminação de conhecimento. As normas de submissão constam no site da Revista 
Saúde em Redes (http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-
unida/information/authors). Serão aceitos artigos em português, inglês, espanhol, italiano 
e francês. As ênfases temáticas prioritárias para os manuscritos são as seguintes: 

i. Redes de apoio ao envelhecimento ativo: inclui iniciativas de organização de 
atividades de fortalecimento do envelhecimento ativo por meio de articulações 
intersetoriais e interinstitucionais, iniciativas de produção da cultura do 
envelhecimento ativo na formação profissional e na atenção ao idoso, dispositivos 
de problematização da cultua de violência interpessoal e institucional contra o idoso 
e políticas públicas de atenção ao idoso. 

ii. Redes de apoio para promoção de hábitos saudáveis: inclui experiências exitosas 
com relação aos programas da academia da cidade, terapias integrativas, danças e 
teatro, bailes da terceira idade, estratégias preventivas domiciliares, redução de 
danos, polifarmácia e automedicação, autocuidado, musicoterapia, oficinas de 
memória, educação em saúde e demais temas afins. 

iii. Redes de integralidade: idoso-idoso, idoso-família e idoso-comunidade – nesse 
eixo o foco será evidenciar os êxitos com relação a afetividade e intimidade, 
espiritualidade, religiosidade, transferência e integração intergeracional, grupos de 
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convivência, transferência intergeracional e demais temas afins. 
iv. Redes de apoio e Inovação: contemplará as experiências inclusivas, tais como 

inclusão digital, suporte social, institucionalização e redes de reabilitação e 
engajamento, desempenho ocupacional, trabalho e demais temas afins. 

v. Cuidados Paliativos: prevenção e controle de sintomas; intervenção psicossocial e 
espiritual; paciente e família como unidade de cuidados; autonomia e 
independência, comunicação e trabalho em equipe interprofissional e trabalhos em 
serviços de saúde. 

Os artigos serão submetidos à avaliação de pareceristas ad hoc e dos editores que 
definirão, entre os trabalhos aceitos, aqueles que comporão o suplemento temático da Saúde 
em Redes, os números regulares da revista e as coletâneas temáticas. Os autores serão 
informados dos resultados da avaliação de forma a aprovarem a destinação final do 
manuscrito. A previsão de lançamento das publicações desta chamada é até o período de 
realização do próximo Congresso Internacional da Rede Unida. 

 

1. DO OBJETO 

As produções da chamada temática “Redes de cuidados à saúde da pessoa idosa: 
experiências e vivências no cotidiano do trabalho na Emília Romagna e no Brasil” será 
formado por produções autorais no formato de artigos originais e relatos de experiência 
com narrativas, ensaios teóricos e empíricos, pesquisas, relatos reflexivos e analíticos de 
experiências no âmbito das políticas públicas, da educação e do trabalho em saúde e dos 
movimentos sociais, entre outros estilos de disseminação de conhecimento. 

O conteúdo dos manuscritos deverá conter reflexões interdisciplinares que 
permitam compreender a abrangência temática e propostas teóricas e metodológicas na 
investigação das mesmas, no desenvolvimento científico e tecnológico, no 
desenvolvimento dos sistemas e redes de saúde e na organização de movimentos sociais 
que atuam nas temáticas descritas. 

As análises deverão ter caráter interdisciplinar e interprofissional, transversal às 
grandes áreas de conhecimentos da saúde, ciências humanas e sociais, em particular o 
campo da saúde coletiva, geriatria e gerontologia. A produção teórica deverá contribuir 
para a reflexão sobre práticas colaborativas de indução do caráter interprofissional do 
cuidado ao idoso voltado para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e às 
iniciativas de apoio ao envelhecimento ativo. As análises deverão abordar o estado da arte 
do conhecimento científico e, também, o cotidiano, com ênfases no instituído (o que já está 
no escopo do conhecimento válido) e outra no cotidiano (os saberes que fazem artesanias 
para resolver os problemas do dia a dia) e que tem desfechos exitosos. 
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2. DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO 

Os textos a serem submetidos à chamada “Redes de cuidados à saúde da pessoa 
idosa: experiências e vivências no cotidiano do trabalho na Emília Romagna e no 
Brasil” devem atender ao disposto nos itens anteriores e aos critérios de submissão de 
manuscritos da Editora Rede UNIDA. Os manuscritos deverão seguir às orientações desta 
chamada e aquelas indicadas no site de submissão. 

Os manuscritos deverão ser submetidos até o dia 31/03/2023 pelo e-mail 
redescuidadosidosos@gmail.com. Os autores deverão enviar o e-mail com o assunto 
sendo o título do manuscrito e anexar o arquivo do mesmo em word. 

 

 

 

Dr. Alcindo Antônio Ferla, 
Editor Chefe da Editora da Rede UNIDA. 
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INVITO A PRESENTARE MANOSCRITTI N° 03/2023 

Reti di cura degli anziani 

 

La Associação Rede Unida, in collaborazione con l'International Network for 
Research in Gerontology and Aging Care Systems (RedeGeronto) e l'Agenzia Sanitaria e 
Sociale della Regione Emilia-Romagna, pubblica la richiesta di manoscritti per comporre 
pubblicazioni. nel formato di articoli scientifici (Supplemento tematico della rivista Health 
in Networks Magazine) e libri sul tema “Reti di cura degli anziani: esperienze ed 
esperienze di lavoro quotidiane in Emilia Romagna e in Brasile”. Il tema espande il 
dibattito promosso al seminario "Invecchiamento della popolazione: esperienze di 
dialogo", a Bologna / Italia, attraverso una partnership tra la United Network Brazilian 
Association, il governo della Regione Emilia -Romana, le Università di Bologna e Parma, 
tra le altre entità. 

I manoscritti saranno accettati nel formato di articoli originali, narrazioni, saggi 
teorici ed empirici, ricerche, relazioni riflessive e analitiche di esperienze nel campo delle 
politiche pubbliche, educazione e lavoro nei movimenti sanitari e sociali, presentazione di 
tecnologie e metodologie formative, articolazioni. interistituzionale e intersettoriale, 
interazione insegnamento-ricerca-estensione con studenti universitari e residenze sanitarie, 
attuazione di università per anziani, pratiche di lavoro collaborativo, valutazione delle 
capacità interprofessionali, tra gli altri stili di diffusione della conoscenza. Le regole di 
presentazione sono disponibili sul sito Web di Revista Saúde em Redes 
(http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/information/authors). Saranno 
accettati articoli in portoghese, inglese, spagnolo, italiano e francese. Gli accenti tematici 
prioritari per i manoscritti sono i seguenti: 

i. Reti di supporto per l'invecchiamento attivo: comprende iniziative per 
l'organizzazione di attività volte a rafforzare l'invecchiamento attivo attraverso 
articolazioni intersettoriali e interistituzionali, iniziative per la produzione della 
cultura dell'invecchiamento attivo nella formazione professionale e assistenza agli 
anziani, dispositivi per problematizzare il culto della violenza. politiche 
interpersonali e istituzionali contro gli anziani e politiche pubbliche per l'assistenza 
agli anziani. 

ii. Reti di supporto per la promozione di abitudini sane: include esperienze di 
successo con programmi accademici di città, terapie integrative, balli e teatro, balli 
senior, strategie di prevenzione a casa, riduzione del danno, polifarmacia e 
automedicazione, cura di sé, musicoterapia, workshop. memoria, educazione 
sanitaria e altri argomenti correlati. 

iii. Reti globali: anziani, anziani, famiglie di anziani e comunità di anziani: in 
questo asse il focus sarà quello di evidenziare i successi in termini di affetto e 
intimità, spiritualità, religiosità, transfert e integrazione intergenerazionali, gruppi 
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sociali, transfert intergenerazionali e altri argomenti correlati. . 
iv. Reti di supporto e innovazione: includeranno esperienze inclusive, quali 

inclusione digitale, supporto sociale, istituzionalizzazione e reti di riabilitazione e 
coinvolgimento, prestazioni professionali, lavoro e altri argomenti correlati. 

v. Cure palliative: prevenzione e controllo dei sintomi; intervento psicosociale e 
spirituale; paziente e famiglia come unità di cura; autonomia e indipendenza, 
comunicazione e lavoro di squadra interprofessionale e lavoro nei servizi sanitari. 

Gli articoli saranno sottoposti a peer review ad hoc e gli editori definiranno, tra gli 
articoli accettati, quelli che comporranno il supplemento tematico di Saúde em Redes, le 
edizioni periodiche della rivista e le raccolte tematiche. Gli autori saranno informati dei 
risultati della valutazione al fine di approvare la destinazione finale del manoscritto. Il 
rilascio delle pubblicazioni di questo invito è previsto fino al Congresso Internazionale 
della Rete Unita. 

 

1. OGGETTO 

Le produzioni delle cosiddette "Reti di assistenza sanitaria per anziani: 
esperienze ed esperienze lavorative quotidiane in Emilia Romagna e in Brasile" 
saranno composte da produzioni autorizzate nel formato di articoli originali e rapporti di 
esperienza con narrazioni, saggi teorici ed empirici, ricerche, relazioni riflessive e 
analitiche di esperienze nel campo delle politiche pubbliche, dell'istruzione e del lavoro nei 
movimenti sanitari e sociali, tra gli altri stili di diffusione della conoscenza. 

Il contenuto dei manoscritti dovrebbe contenere riflessioni interdisciplinari che 
consentano di comprendere la portata tematica e le proposte teoriche e metodologiche nella 
loro indagine, sviluppo scientifico e tecnologico, lo sviluppo di sistemi e reti sanitari e 
l'organizzazione di movimenti sociali che agiscono sui temi descritti. 

Le analisi dovrebbero essere interdisciplinari e interprofessionali, trasversali alle 
principali aree di conoscenza della salute, delle scienze umane e sociali, in particolare il 
campo della salute collettiva, della geriatria e della gerontologia. La produzione teorica 
dovrebbe contribuire alla riflessione sulle pratiche collaborative di induzione del carattere 
interpretativo delle cure per gli anziani focalizzate sul rafforzamento del sistema sanitario 
unificato (SUS) e sulle iniziative a sostegno dell'invecchiamento attivo. Le analisi 
dovrebbero riguardare lo stato dell'arte delle conoscenze scientifiche e anche la vita 
quotidiana, con enfasi sull'istituto (che è già nell'ambito di conoscenza valida) e un altro 
sulla vita quotidiana (conoscenza che crea mestieri per risolvere i problemi quotidiani). 
giorno) e che ha esiti positivi. 

 

2. REQUISITI E PROCEDURE DI PRESENTAZIONE 
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I testi da presentare alle cosiddette "Reti di cura per gli anziani: esperienze di 
lavoro nella vita quotidiana in Emilia Romagna e in Brasile" devono essere conformi 
ai precedenti articoli e ai criteri di presentazione del manoscritto dell'Editora Rede UNIDA. 
I manoscritti devono seguire le linee guida di questo invito e quelle indicate sul sito di 
invio. 

I manoscritti devono essere inviati entro il 31 maggio 2023 sul e-mail 
redescuidadosidosos@gmail.com. Gli autori devono inviare l'e-mail con oggetto il titolo 
del manoscritto e allegare il file in word. 

 

 

 

Dr. Alcindo Antônio Ferla, 
Editor Chefe da Editora da Rede UNIDA. 

 


