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Chamada de artigos para dossiê: 

PAGAMENTO POR DESEMPENHO: FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO 

E SUCESSO DA POLÍTICA 

Orgs.: Fabiana da Cunha Saddi (Federal University of Goias - UFG), Stephen Peckham (University 

of Kent, Inglaterra) e Pedro dos Santos Mundin (UFG) 

 

A revista SOCIEDADE E CULTURA torna pública a chamada de artigos para o Dossiê 

“PAGAMENTO POR DESEMPENHO (P4P/ PBF): FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E 

SUCESSO DA POLÍTICA”, organizado por Fabiana da Cunha Saddi (Federal University of Goias - 

UFG), Stephen Peckham (University of Kent, Inglaterra) e Pedro dos Santos Mundin (UFG). A 

publicação está prevista para o Volume 21, Número 2, 2º semestre de 2018. 

Serão aceitos artigos em espanhol, inglês e português que estejam em conformidade com as 

normas de publicação da revista (disponíveis em: 

www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/about/submissions#authorGuidelines) e tratem o tema como 

proposto pelos organizados do número, como a seguir: 

O dossiê reunirá artigos acadêmicos que efetuem análises políticas, de política pública e de 

sistemas de saúde sobre a formulação, implementação e impacto de programas de pagamento por 

desempenho (P4P / PBF) no Brasil (PMAQ) e em outros países de renda baixa e média (LMICs), 

empregando diversas teorias e métodos. 

De acordo com a realidade de sistemas e contextos de saúde em LMICs, os pressupostos racionais 

que caracterizam o desenho de programas de P4P / PBF - adotados em contextos organizacionais 

singulares / semelhantes e complexos, nem sempre propensos a mudanças – têm sido 

teoricamente questionados por pressupostos políticos, organizacionais e motivacionais mais 

realistas. Empiricamente, eles têm sido desafiados por lógicas políticas alternativas decorrentes de 

processos de implementação e reformulação comparativamente distintos, de diversos efeitos (ou 

evidências) inesperados(as) e do reconhecimento da necessidade de se efetuar adaptações e 

considerar impactos de longo prazo (sustentáveis) nos sistemas de saúde. Consequentemente, e 

embora associado de formas distintas a fases iniciais ou tardias de desenvolvimento dos 

programas em cada país ou Região, as Ciências Sociais, Políticas Públicas e Política e Pesquisa de 

Sistemas de Saúde foram - e ainda estão sendo - trazidas para o estudo de programas de P4P / 

PBF em diversos LMICs em todo o mundo. Essas análises têm enriquecido significativamente o 

debate e conhecimento sobre como programas de P4P / PBF poderiam efetivamente impactar o 

desempenho e fortalecimento de sistemas de saúde, produzindo melhorias efetivas / reais ou de 

longo prazo. No Brasil, este debate político mais amplo encontra-se ainda em estágio inicial, 

ocorrendo no terceiro ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ). 
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O dossiê aceitará estudos sobre o processo de (re) formulação do ponto de vista de temas / 

abordagens como: difusão / transferência de políticas, viabilidade do desenho/ da política, 

capacidade de aprendizagem e resposta e mapeamento dos atores e instituições envolvidos. 

Artigos sobre implementação que analisam dados originais coletados junto a gestores e equipes de 

saúde, utilizando conceitos ou frameworks da literatura de implementação (como burocracia de 

nível de rua e engajamento de atores/ stakeholders), ou que estabeleçam conexões com a 

literatura sobre mudança de comportamento ou organizacional, ou mesmo que leve em conta 

possibilidades de trapaças e usos simbólicos na implementação são bem-vindos. Os trabalhos 

também podem destacar como tais processos da política pública ou diferentes mecanismos / 

fatores de sucesso afetaram o desempenho ou fortalecimento dos sistemas de saúde, 

influenciando, por exemplo, a liderança e a força de trabalho ou resultados selecionados. Estudos 

teóricos e comparativos, analises que empregam métodos mistos e revisões sistemáticas são bem-

vindos. Esperamos que os artigos levem em conta os diversos contextos institucionais, bem como 

os desafios e paradoxos que surgem no decorrer dos processos e que influenciam o sucesso das 

políticas. O tema não se limita a tais tendências e outras análises politicamente significativas 

também serão consideradas. 

Manuscritos devem ser submetidos somente para o e-mail especifico desta chamada 

(specialissue.p4plmic@gmail.com). Observamos que não serão aceitas submissões de 

artigo para o dossiê pelo site da revista. 

O prazo final para submissão de artigos é 15 DE ABRIL DE 2018 

Para mais informação, entre em contato com os organizadores no mesmo e-mail: 

specialissue.p4plmic@gmail.com 
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SOCIEDADE E CULTURA também recebe contribuições em fluxo contínuo (como artigos sobre 

temas diversos, relatos de pesquisa, resenhas de livros relevantes em Ciências Sociais), as quais 

devem ser enviadas aos editores por meio do site da revista, conforme indicado nas regras de 

submissão (e não serão incluídas no dossiê). 
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