
Sobre o financiamento

Equity-LA II está financiado pela Comissão Europeia 
como um projeto colaborativo para Ações de Coope-
ração Internacional Específicas (SICA), Sétimo Progra-
ma Marco (FP7): Cooperação, Saúde.
Equity-LA II faz parte do HEALTH.2012.3.4-1 e se 
inclui no objetivo estratégico: Pesquisas em siste-
mas de saúde de países de média e baixa renda 
(projetos de pesquisa de pequeno ou médio porte).  

 
Sobre o Sétimo Programa 
Marco da União Europeia

Os objetivos do Sétimo Programa Marco de pesquisa 
da União Europeia estão agrupados em quatro linhas: 
Cooperação, Ideias, Pessoas e Capacidades. Para 
cada uma existe um programa específico que se co-
rresponde com as principais áreas da política de pes-
quisa da União Europeia.
Mais informações em: http://cordis.europa.eu/fp7

 
 
Mais informações sobre o 
projeto

Convidamos para conhecer mais sobre o projeto Equi-
ty-LA II e seus resultados consultando nossa página 
web ou entrando em contato conosco.

www.equity-la.eu 

equity2@consorci.org

Este informe reflete unicamente a opinião dos autores. A União Euro-
peia não é responsável pelo uso que se possa fazer das informações 
aqui divulgadas. w w w. e q u i t y - l a . e u

Participantes do Equity-LA II

Impacto de estratégias 
de integração da 
atenção em redes 

de serviços de saúde  da 
América Latina 

O projeto é liderado pelo Consorci de Salut i Social de Catalunya por meio 
do Servicio de Estudios y Prospectivas en Políticas de Salud (SEPPS)

e participam as seguintes instituições:

Prince Leopold Instituut Voor Tropische Geneeskunde (Bélgica)

Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario (Colômbia)

Instituto de Medicina Integral Prof. 
Fernando Figueira (Brasil)

Universidade de Pernambuco (Brasil)

 

Universidad de Chile (Chile)

 
 

Universidad Veracruzana (México)    

Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina)

Universidad de la República 
(Uruguay) 



Quais são os objetivos do 
Equity-LA II?

 ★ Analisar o desempenho das RSS com relação à 
coordenação e à qualidade da atenção e os fatores 
associados em cada contexto particular

 ★ Desenhar, implementar e comparar uma série de 
intervenções organizacionais direcionadas a melhorar 
a coordenação e a qualidade da atenção, com ênfase 
nos profissionais de saúde e na atenção aos pacientes 
crônicos

 ★ Avaliar a efetividade e as limitações das diversas 
intervenções para melhorar a coordenação e a 
qualidade da atenção e identificar os fatores que 
determinam sua aplicabilidade em diferentes contextos

 ★ Desenvolver ferramentas que traduzam a evidência 
sobre boas práticas de integração da atenção em 
políticas inovadoras e efetivas para uma melhor 
organização das RSS na América Latina

Como o projeto será 
desenvolvido?

Equity-LA II adota um enfoque inovador de pesquisa-ação 
com um desenho quasi-experimental para a avaliação de 
uma intervenção complexa nas redes de serviços de saú-
de. A pesquisa terá quatro fases (agosto 2013 – julho 2018):
Fase 1. Estudo para estabelecer uma linha de base para o 
desempenho das RSS nos seis países latino-americanos 
utilizando métodos qualitativos e quantitativos

Fase 2. Desenho e implementação de intervenções em 
uma RSS de cada país para a melhoria da coordenação 
e da qualidade da atenção, a partir do resultado do estudo 
de linha de base

Fase 3. Avaliação da eficácia e das limitações das inter-
venções e os fatores contextuais associados

Fase 4. Análise comparativa entre os países

Se constituirá um comitê de coordenação em cada país 
com a participação de profissionais dos serviços, usuários, 
gerentes, gestores locais e pesquisadores que será res-
ponsável pelo desenho e implementação das intervenções.

Quais as contribuições  para o 
conhecimento atual?

 ★ Produzirá evidências para a formulação de políticas 
que melhorem a integração da atenção à saúde nos 
países da América Latina.

 ★ Fortalecerá a capacidade de pesquisa de todas as 
instituições envolvidas no sentido de desenvolver e 
compartilhar o conhecimento sobre integração da 
atenção em seus países.

 ★ Contribuirá para o aperfeiçoamento da capacidade 
e motivação dos profissionais de saúde por meio 
de programas de formação para a melhoria da 
coordenação e qualidade assistencial.

Como os resultados da 
pesquisa serão conhecidos?

Desde o início do projeto será dada especial atenção à di-
vulgação dos resultados obtidos mediante:

 ★ Realização de mesas redondas, oficinas e seminários 
com a participação de pesquisadores, políticos, 
gestores e usuários

 ★ Divulgação para instituições relevantes (acadêmicas, 
governamentais, não-governamentais, sociedade civil, 
etc.) dos países participantes assim como às agências 
internacionais

 ★ Participação em congressos e elaboração de 
publicações técnicas e científicas de acesso aberto

 ★ Integração dos resultados no desenvolvimento dos 
profissionais de saúde mediante treinamento em 
serviços 

Sobre os aspectos éticos do 
projeto

Equity-LA II será desenvolvido com plena adesão à atual 
legislação da União Europeia (EU), convenções e decla-
rações internacionais e as normas de regulação ética, pro-
teção de dados e o código de conduta profissional de cada 
um dos países envolvidos.

O que é o Equity-LA II?

Equity-LA II  é um projeto de pesquisa que tem como 
objetivo avaliar a efetividade de diferentes estratégias de 
integração da atenção na melhoria da coordenação e da 
qualidade da atenção nas redes de serviços de saúde
(RSS) na América Latina.

Equity-LA II  é uma continuação do projeto Equity-LA 
(www.equity-la.eu) centrado na análise do acesso e da 
coordenação da atenção nas RISS da Colômbia e Brasil, 
incorporando quatro novos países, com diferentes tipos de 
sistemas de saúde: Argentina, Chile, México e Uruguai.   

Por que esta pesquisa é 
importante?

A falta de coordenação entre níveis de atenção é conside-
rada um dos principais obstáculos para se conseguir resul-
tados efetivos na atenção à saúde na América Latina. Tem 
como consequência a redução da qualidade da atenção, 
a duplicação e o uso inadequado dos serviços de saúde. 
Em resposta a este problema, vários governos e organi-
zações internacionais têm promovido as RISS, apesar da 
escassa evidência sobre seu impacto, encontrando impor-
tantes dificuldades em sua implementação. Portanto, o de-
safio é fornecer evidências de boas práticas para melhorar 
a coordenação da atenção que possam ser traduzidas em 
políticas efetivas para uma variedade de contextos so-
cioeconômicos e de sistemas de saúde.

O que é uma rede integrada de serviços de saúde?

É uma rede de prestadores de cuidados em saúde que 
oferece uma atenção coordenada por meio do contínuo 
de serviços de saúde a uma população determinada e se 
responsabiliza pelos custos e resultados de saúde da po-
pulação.

 
 
 


