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Prefácio

A partir dos anos 1990 praticamente todos os países da América Latina e
do Caribe passaram por reformas no setor da saúde. As principais motivações dessas reformas foram as crises que incidiram sobre os sistemas
de saúde da região, evidenciadas pelo acesso restrito da população a
serviços fragmentados, de qualidade precária e de custos elevados. No
âmbito internacional, o neoliberalismo e a globalização alicerçaram
uma série de mudanças na ordem política e econômica, provocando a
redução do papel do Estado, condição que passou a modular as relações
de produção, circulação e consumo de mercadorias, serviços e do capital.
Nesse contexto, em que as reformas sanitárias enfrentaram problemas
de financiamento e de gestão do setor da saúde, que distintos organismos
internacionais propõem, como uma das alternativas para melhorar o
acesso e a eficiência de sistemas de saúde, a estruturação de Redes Integradas de Serviços de Saúde – RISS. Estes processos recentes ainda são
inconclusos e marcados por contradições relacionadas ao conteúdo dos
modelos de reforma e pelos distintos resultados alcançados em cada país.
Tais resultados dependem do nível de estruturação das políticas públicas, da correlação de forças interna dos grupos políticos dominantes e do
grau de interação da comunidade técnico-científica com as estruturas
de poder no âmbito dos governos.
Na edição bilíngue do livro “O acesso à atenção, à coordenação e à
continuidade entre níveis de atenção nas Redes de Serviços de Saúde da
Colômbia e do Brasil – Resultados do projeto Equity-LA”, os autores nos
oferecem a oportunidade de acompanhar a discussão - em seus vários
capítulos -, dos resultados de uma pesquisa científica inédita e inovadora do projeto “Impacto na equidade de acesso e eficiência de redes
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i ntegradas de serviços de saúde – Equity-LA.” Tal pesquisa analisou as
“redes de serviços de saúde”após tres décadas de reforma do setor no Brasil
e na Colômbia. O livro nos brinda com uma exaustiva revisão sobre um
marco referencial de análise de RISS e nos proporciona uma rica análise
sobre o acesso, a coordenação e continuidade da atenção, e sobre o de
sempenho das redes em ambos os países estudados. Portanto, é um livro
que contribui de forma relevante para o entendimento da complexidade
dos atuais sistemas de saúde.
A obra deixa clara a complexidade dos problemas para a estruturação
de RISS, e é um convite para os que aceitarem continuar enfrentando o
desafio de construir sistemas de saúde que garantam a universalidade
do acesso, a equidade no atendimento, a qualidade e efetividade da assistência à saúde na região.
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