
Sobre el finançament

Equity-LA II està finançat per la Comissió Europea, com 
un projecte col·laboratiu per a Accions de Cooperació 
Internacional Específiques (SICA), Setè Programa 
Marc (FP7): Cooperació, Salut.
Equity-LA II està dins de HEALTH.2012.3.4-1 i 
es dirigeix a l’objectiu estratègic: Recerca en sis-
temes de salut de països de mitjana i baixa ren-
da (projectes de recerca de petita o mitja escala).  

 
Sobre el Setè Programa 
Marc de la Unió Europea

Els objectius del Setè Programa Marc de recerca de la 
Unió Europea s’han agrupat en quatre línies: Coope-
ració, Idees, Persones i Capacitats. Per a cadascuna 
existeix un programa específic que es correspon amb 
les àrees principals de la política de recerca de la UE.
Més informació a: http://cordis.europa.eu/fp7

 
 
Més informació sobre el 
projecte

Us convidem a conèixer més sobre el projecte Equity-
LA II i els seus resultats consultant la nostra pàgina web 
o bé contactant amb nosaltres.

www.equity-la.eu 

equity2@consorci.org

Aquest tríptic reflecteix únicament l’opinió dels autors. La Unió Euro-
pea no és responsable de l’ús que pugui fer-se de la informació aquí 
difosa.
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Participants en Equity-LA II

Impacte de  
les estratègies 
d’integració de 

l’atenció en xarxes 
de serveis de salut 
d’Amèrica Llatina 

El projecte el lidera el Consorci de Salut i Social de Catalunya, a través 
del seu Servei d’Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) 

i participen les següents institucions:

Prince Leopold Instituut Voor Tropische Geneeskunde (Bèlgica) 

Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario (Colòmbia)

Instituto de Medicina Integral Prof. 
Fernando Figueira (Brasil)

Universidade de Pernambuco (Brasil)

 

Universidad de Chile (Xile)

 
 

Universidad Veracruzana (Mèxic)    

Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina)

Universidad de la República 
(Uruguai) 



Quins són els objectius de 
Equity-LA II?

 ★ Analitzar l’acompliment de les RSS en relació amb 
la coordinació i la qualitat de l’atenció i els factors 
associats en cada context particular 

 ★ Dissenyar, implementar i comparar una sèrie 
d’intervencions organitzatives dirigides a millorar la 
coordinació i la qualitat de l’atenció, fent èmfasi en el 
personal de salut i l’atenció a pacients crònics

 ★ Avaluar l’efectivitat i les limitacions de les diverses 
intervencions per millorar la coordinació i la qualitat de 
l’atenció, i identificar els factors que determinen la seva 
aplicabilitat en diferents contextos

 ★ Desenvolupar eines que tradueixin l’evidència sobre 
bones pràctiques en integració de l’atenció en 
polítiques innovadores i efectives per a una millor 
organització de les RSS a Amèrica Llatina

Com es realitza el projecte?

Equity-LA II adopta un enfocament innovador de recerca-
acció, amb un disseny quasi-experimental per a l’avaluació 
d’una intervenció complexa a les xarxes de serveis de salut. 
La recerca constarà de quatre fases. (agost 2013 – juliol 
2018):
Fase 1. Estudi per establir la línia de base en l’acompliment 
de les RSS als sis països llatinoamericans, utilitzant mèto-
des qualitatius i quantitatius

Fase 2. Disseny i implementació d’intervencions a una 
RSS de cadascun dels països per a la millora de la coor-
dinació i la qualitat de l’atenció basada en el resultat de 
l’estudi de base

Fase 3. Avaluació de l’eficàcia i les limitacions de les inter-
vencions i els factors contextuals associats

Fase 4. Anàlisi comparativa entre països

Es constituirà un comitè líder nacional a cada país amb 
participació de professionals dels serveis, usuaris, gerents, 
formuladors de política locals i investigadors, que es farà 
càrrec del disseny i la implementació de les intervencions.  

 

Què aportarà el projecte al 
coneixement actual?

 ★ Generarà evidència per a la formulació de polítiques 
que millorin la integració de l’atenció als països 
d’Amèrica Llatina

 ★ Enfortirà la capacitat de recerca de totes les 
institucions involucrades per desenvolupar i compartir 
el coneixement en integració de l’atenció als seus 
països

 ★ Contribuirà a la millora de les capacitats i motivació 
dels professionals de la salut, a través de programes 
de formació per a la millora de la coordinació i qualitat 
assistencial

Com es donaran a conèixer 
els resultats de la recerca?

Des del començament es posarà especial atenció a la di-
vulgació dels resultats que es vagin obtenint mitjançant:

 ★ Realització de taules rodones, tallers i seminaris 
amb la participació d’investigadors, polítics, gestors i 
usuaris

 ★ Divulgació a les organitzacions rellevants 
(acadèmiques, governamentals, no governamentals, 
societat civil, etc.) als països participants, així com a 
agències internacionals

 ★ Participació a congressos i elaboració de publicacions 
tècniques i científiques d’accés obert 

 ★ Integració dels resultats en el desenvolupament dels 
professionals de salut, mitjançant la capacitació en 
serveis

Sobre els aspectes ètics del 
projecte

Equity-LA II es duu a terme amb plena adhesió a l’actual 
legislació de l’EU, convencions i declaracions internacio-
nals i les normatives de regulació ètica, protecció de dades 
i el codi de conducta professional de cadascun dels països 
involucrats. 

Què és Equity-LA II?

Equity-LA II  és un projecte de recerca l’objectiu del qual 
és avaluar l’efectivitat de diferents estratègies d’integració 
de l’atenció en la millora de la coordinació i la qualitat 
de l’atenció de les xarxes de serveis de salut (RSS) a
 Amèrica Llatina.
Equity-LA II  dóna continuïtat al projecte Equity-LA, cen-
trat en l’anàlisi de l’accés i la coordinació de l’atenció a les 
RISS, a Colòmbia i Brasil, incorporant quatre nous països 
amb diferents tipus de sistemes de salut: Argentina, Xile, 
Mèxic i Uruguai.  

Per què és important aquesta 
recerca?

La falta de coordinació entre nivells d’atenció es considera 
un dels principals obstacles per aconseguir resultats efec-
tius en l’atenció a la salut a l’Amèrica Llatina. Té com a 
conseqüència la disminució de la qualitat de l’atenció, la 
duplicació i l’ús inadequat dels serveis de salut.
En resposta a aquest problema, nombrosos governs i or-
ganitzacions internacionals han promogut les RISS malgrat 
l’escassa evidència sobre el seu impacte, trobant impor-
tants dificultats en la seva implementació. Per tant, el rep-
te és proveir evidència de bones pràctiques per millorar la 
coordinació de l’atenció que es puguin traduir en polítiques 
efectives per a una varietat de contextos socioeconòmics i 
de sistemes de salut.

Què és una xarxa integrada de serveis de salut? 

És una xarxa de proveïdors de salut que ofereix una aten-
ció coordinada a través del continu de serveis de salut a 
una població determinada i es responsabilitza dels costos i 
resultats de salut de la població.
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