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CHAMADA DE ARTIGOS 
Pan American Journal of Public Health, publicado pela Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial 

da Saúde (OPAS/OMS), anuncia uma chamada de artigos para o número especial sobre “Recursos humanos para 

uma saúde universal”, a ser publicado em 2020. 

Antecedentes e justificativa 
Em setembro de 2017, a 29ª Conferência Sanitária Pan-Americana aprovou a Estratégia de Recursos Humanos para 
o Acesso Universal à Saúde e à Cobertura Universal de Saúde,1 que propõe uma abordagem robusta, inovadora e 
proativa para garantir que os sistemas e serviços de saúde tenham os recursos humanos necessários para garantir o 
acesso à saúde e à cobertura de saúde. Essa abordagem utiliza as linhas de ação da Estratégia de Acesso Universal à 
Saúde e à Cobertura Universal de Saúde2 e tem como base as principais conclusões da década dedicada aos recursos 
humanos para a saúde quanto à mensuração das metas regionais3 descritas na Chamada à Ação de Toronto,4 além 
da Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018-2030.5 

 
 A Estratégia de Recursos Humanos para a Saúde propõe três 
linhas estratégicas de ação: 1) reforçar e consolidar a 
governança e a liderança dos recursos humanos em saúde; 
2) desenvolver as condições e capacidades dos recursos 
humanos em saúde a fim de expandir o acesso e a cobertura 
em saúde com equidade e qualidade; e 3) coordenar iniciativas 
com o setor da educação para responder às necessidades dos 
sistemas de saúde na sua transformação rumo ao acesso 
universal à saúde e à cobertura universal da saúde.  
Com base na Estratégia, foi elaborado um Plano de Ação6 para 
formar Recursos Humanos para o Acesso Universal à Saúde e 
à Cobertura Universal de Saúde 2018-2023. Para cada linha 

estratégica, o Plano estabelece objetivos prioritários que servem para apoiar os países no alcance das metas 
propostas. 
 
Para que os países da Região avancem na direção de um sistema de saúde equitativo, com acesso a serviços de saúde 
abrangentes, adequados, oportunos e de qualidade, é necessário dispor de recursos humanos em saúde com 
conhecimentos e competências adequados e em número suficiente. 

 
A pesquisa para o fortalecimento dos sistemas e serviços de saúde e dos recursos humanos em saúde tem 
reconhecida importância. Por isso, é necessário estimular a produção de conhecimento na Região, desenvolver 
pesquisas com rigor metodológico, melhorar a gestão do conhecimento e aplicar os resultados das investigações. 
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A geração de informações, conhecimentos e evidências baseados em experiência na área de recursos humanos em 
saúde e o apoio às políticas públicas de saúde pública são temas centrais para o Departamento de Sistemas e Serviços 
de Saúde da OPAS e para o fortalecimento dos sistemas de saúde. Este suplemento do Pan American Journal of 
Public Health tem como objetivo ampliar a rede de parceiros chaves e estimular a produção de evidências relevantes 
como catalisadores de ação e mudança no campo dos recursos humanos em saúde. 
 

Tema principal e tópicos centrais 
Dentro do tema principal dos recursos humanos para uma saúde universal, serão considerados os manuscritos que 
abordem os tópicos listados a seguir. Os artigos devem ter um foco claro na saúde pública e apresentar informações 
atualizadas. 
 
1. Fortalecimento e consolidação da governança e liderança dos recursos humanos em saúde 
O fortalecimento dos recursos humanos no setor saúde com vistas ao alcance de uma saúde universal, centrada na atenção 
primária à saúde, exige decisões e apoio políticos. Neste tópico serão considerados artigos originais, revisões ou relatos 
de regulamentações, decretos e normas relativos a cooperação intersetorial (saúde, educação, trabalho, finanças, 
comunidade e outros), artigos sobre políticas de disponibilização de recursos humanos em saúde em áreas de difícil acesso 
(por exemplo, áreas rurais ou remotas), sobre mobilidade dos recursos humanos, bem como sobre condições de trabalho 
e educação, entre outros, que melhorem o desenvolvimento individual do trabalhador da comunidade e da sociedade. 
 
2. Desenvolvimento das condições e capacidades dos recursos humanos em saúde para ampliar o acesso à saúde e à 
cobertura de saúde com equidade e qualidade 
Neste tópico serão considerados manuscritos que apresentem evidências e resultados de escopo nacional sobre o 
desenvolvimento de competências profissionais individuais ou no contexto das equipes interprofissionais. 
 
3. Interação com o setor da educação para responder às necessidades dos sistemas de saúde na sua transformação rumo 
ao acesso universal à saúde e à cobertura universal de saúde  
A presença de recursos humanos em saúde com conhecimentos e capacidades para a prestação de serviços adequados 
depende de uma formação orientada para as necessidades do modelo de atenção definido pelo país. Neste tópico serão 
considerados manuscritos que apresentem pesquisa sobre planejamento de treinamento, currículos/planos de estudo e 
sistemas de avaliação que garantam a qualidade da formação profissional.  
 

Conselho Editorial  
Fernando Aith, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil 
Mydalis Castilla Martínez, ex-vice-diretora da ELAM, Havana, Cuba 
Malhi Cho, Assessor da Unidade de Recursos Humanos em Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, Washington, EUA 
Gilles Dussault, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa, Portugal 
Matthew Harris, Departamento de Atenção Primária e Saúde Pública, Imperial College London, Londres, Reino Unido 
Fernando Menezes, Chefe da Unidade de Recursos Humanos em Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, 

Washington, EUA 
Gail Tomblin Murphy, Agência de Saúde de Nova Scotia, Halifax, Canadá 
Paul Tomlin, Faculdade de Ciências Médicas, The University of the West Indies, Mona, Jamaica 
José Valderas, Grupo de Pesquisa em Serviços e Políticas de Saúde, Universidade de Exeter, Reino Unido 
 

Idiomas de apresentação  

Serão aceitos artigos em espanhol, inglês ou português. No processo de seleção dos manuscritos, será seguido o 

procedimento usual de revisão por pares da revista. 
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Normas de publicação 
Serão aceitos artigos originais de pesquisa, revisões sistemáticas, artigos de opinião e análise, artigos especiais ou 
comunicações breves. Na apresentação dos artigos, os autores devem seguir as Instruções para Autores do Pan 
American Journal of Public Health.   
 
Favor indicar na carta de apresentação e na interface eletrônica de submissão que o artigo está sendo enviado para 
o número especial "Recursos Humanos para uma Saúde Universal" e informar em qual dos três tópicos descritos 
acima o artigo se enquadra. 

 

Prazo: 31 de dezembro de 2019      

 
Consultas: contacto_rpsp@paho.org indicar no tópico da mensagem: “Recursos humanos para uma saúde 

universal”. 
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