
 

 

CHAMADA DE ARTIGOS 

 CADERNOS IBERO-AMERICANOS DE DIREITO SANITÁRIO 

 

TEMA: DIREITO À SAÚDE, CONFINAMENTO, COMUNICAÇÃO e COVID-19 

TÉRMINO (NOVO PRAZO!): 15/DEZEMBRO/2021  

SUBMISSÕES ONLINE: https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/  

ORIENTAÇÕES AOS AUTORES: https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/orientacoes-

para-autores 

CONTATO: cadernos.direitosanitario@fiocruz.br 

 

 O projeto de pesquisa intitulado Sobre as Categorias Governamentais criadas para abordar o fenômeno 

do Confinamento no Brasil, financiado pelo CNPQ e desenvolvido desde 2017 por pesquisadores da FIOCRUZ, 

UERJ, UFF e UFS, foi atingido pela pandemia de Covid-19 de modo contundente: a crise sanitária global nos 

fez cancelar abruptamente um simpósio marcado para acontecer presencialmente em março de 2020. Não 

imaginávamos que nossos estudos sobre o confinamento na contemporaneidade iriam ser atravessados por 

uma pandemia repleta de lockdown, isolamento e outros tipos de controle da circulação espacial que a todo 

momento se faziam presentes em nossas leituras dos materiais educativos elaborados pelo governo federal 

sobre sanatórios, leprosários, presídios, hospícios, asilos, abrigos, albergues e outras instituições.  

Em março de 2021, confinamento e comunicação se articularam de maneira marcante no ciclo de 

debates virtual Entre distopias e ideologias: confinamentos antes, durante e depois da COVID-19, motivando 

esta chamada de artigos. Durante as discussões, contribuições de cinco áreas de conhecimento foram 

mobilizadas com a finalidade de compreender a pandemia em curso: direito sanitário, saúde coletiva, 

psicologia, antropologia e comunicação social. Discutiram-se continuidades e descontinuidades institucionais, 

como por exemplo entre comunidades terapêuticas inglesas no século XX e brasileiras no século XXI, e foram 

apresentados múltiplos percursos, como os trilhados por parentes de privados de liberdade reunidos em redes 

sociais. Cenários futuros também foram tematizados, com base em discursos que circulam na internet.  

Com o objetivo de aprofundar as reflexões nessas cinco áreas de conhecimento, realizamos esta 

chamada de artigos sobre as implicações advindas do confinamento provocado pela Covid-19, privilegiando 

manuscritos que abordem os seguintes temas: 

• Covid-19 e direitos fundamentais 

• Legislação em saúde e medidas de confinamento no combate ao coronavírus 

• Grupos vulneráveis, direito à saúde e confinamento  

• Mídia, linguagem, pandemia e direito 

• Movimentos sociais, ativismo e isolamento 

 

Os artigos deverão ser submetidos até o dia 21 de novembro de 2021, exclusivamente pelo sistema 

de submissão online em https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/, conforme as normas do CIADS disponíveis 
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em https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/orientacoes-para-autores. No caso de 

primeiro acesso, deve-se, criar um cadastro no sítio eletrônico do CIADS. 

Serão aceitos apenas artigos inéditos e originais, que não estejam sob avaliação em outro periódico 

simultaneamente. As contribuições podem ser em português, espanhol ou inglês. Os artigos serão avaliados 

pelos membros do Conselho Editorial e pareceristas ad hoc, por meio do sistema do duplo blind review. 

Em caso de dúvidas, favor contatar a revista pelo e-mail: cadernos.direitosanitario@fiocruz.br. 
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