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A Rede Regional para a Equidade em saúde na África oriental e austral (EQUINET) é
uma rede de proﬁssionais, membros da sociedade civil, formuladores de diretrizes
políticos, oﬁciais do estado e outros dentro desta região que se juntaram como
catalisadores de equidade, para poder promover e realizar os valores compartilhadas
da equidade e justice social na saúde.
EQUINET reune pessoas para vencer isolamento, dar a voz e promover troca de
ideias, informações e co-operação usando abrodagens da linha da base contruídas
apartir de valores compartilhadas. Junta-mo-nós, num espírito de autodeterminação
e auto-suﬁciência coletiva de trabalho através das instituiçoes já existentes em
África oriental e austral, juntamente com organizações regionais, incluindo foruns
intergovernamentais – por exemplo, a Comunidade para o Desenvolvimento
da África Austral (SADC) e a Comunidade de Saúde da África Leste, Central e Sul
(ECSA-HC), além de foruns parlamentares – SEAPACOH – e foruns da sociedade
civil, proﬁssionais e de saúde.
EQUINET está a formular um forum parar dialogar, aprender, e partilhar informação,
experiência e análise crítica. Isto para criar conhecimentos e perspectivos,
formular estratêgias efetivas, fortelecer a nossa voz nacionalmente, regionalmente
e globalmente, bem como as nossas alianças estratêgicas para inﬂuênciar as
directrizes políticas, político e práticas obtendo assim, equidade em saúde e justiça
social.
Equidade em saúde implica a abordagem das diferênças na situação de saúde
que sejam injustas, evitávais, e não necessárias. Em África oriental e austral estas
diferênças são tipicamente disparidades entre grupos raciais, estados rurais/urbanos,
estados sócio-económicas, idade e regiões geográﬁcas. EQUINET está primariamente
preocupada com intervenções motivadas para equidade que procuram repartir recursos
de preferência para quem os mais necessitam (equidade vertical). EQUINET procura
compreender e inﬂuenciar a redistribuição dos recursos sociais e económicos para
intervenções orientadas à equidade. EQUINET também tenta compreender e informar
as pessoas habilitadas que estão na poder (assim como grupos sociais), aqueles que
têm de fazer escolhas sobre dados e equipamentos de saúde. EQUINET tenta também
orientar seus capacidades para utilizar estas escolhas para a saúde.
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A rede através das suas instituições consorcios estimula e apoia investigação.
Conhecimentos em dimensões diferentes da equidade em saúde que são
desenvolvidos por meio de análise dos diretrizes políticos, análise da equidade,
da literatura e revisão de data, análise legal, estudos de pesquisa no campo e
reﬂexções partidárias e investigações activas. EQUINET publica várias publicações
e ferramentas de communicação listadas neste site. Uma base de data EQUINET
para pesquisar e outras publicações estão disponiveis no site EQUINET, sendo
transferidos cerca 10,000 documentos mensalment. As instituições da EQUINET
realisam workshops de metodo, formação e assistência proﬁssional.
De quatro em quatro anos, uma conferência regional é realizada, sendo a Terceira Conferência em
Septembro de 2009 (ver www. equinetafrica.org/conference/2009/index.php).

Nossa História
Depois da independência na África Oriental e Austral há um compromisso de
longa dura à equidade. Na reunião Regional da África Austral em 1997 sobre
“Equidade em Saúde – Diretrizes Políticos para Sobrevivência em África”,
realizada em Kasane, Botswana, foi reconhecida a necessidade de transformar
este compromisso em análise, diretrizes políticos, e práctica. EQUINET, formada
em 1998 para trabalhar na região e dar apoio ao recentamente criado sector de
saúde SADC (como era conhecido na altura).
Duma rede pequena de instituiçõs dentro da África Austral, EQUINET expandiu
para cobrir 16 países na África Oriental e Austral, sob um comitê de direção. Há
18 instituiçoes na região. Alguns mil pessoas têm estado envolvidos em formação
de EQUINET, assim como investigação, diálogos de política e actividades de
informação.
O trabalho do EQUINET entre 1998 e 2009 deﬁniu, informou e apoiou o
desenvolvimento e implementação de directrizes políticos. Estes diretivos e
capacidades visam revitalisar, construir e consolidar sistemas de saúde nacionais,
baseados em princípios de universalidade, compreensão e solidariedade. Estão
centrados num sector de saúde forte, tanto do estado como do sector público,
organizado atravês da participação actíva, e de envolvimento das comunidades
num sistema democrático que poderá realizar o direito social à saúde.
Desenvolvemos trabalhos económicos, políticas de negócios e saúde; direitos à
saúde; ﬁnanciamentos justos dos sistemas de saúde; valorização e retenção dos
trabalhadores de saúde; respostas equitativas à SIDA e organizamos o poder das
pessoas para saúde. Para sistematizar e consolidar estas actividades diversas, o
Comitê de Direção de EQUINET prodiziu em 2007 o livro entitelado, “Recuperando
os Recursos para Saúde: um Análise Regional da Equidade em Saúde na África
Oriental e Austral”, disponivel em:
www.equinetafrica.org/bibl/docs/EQUINET%20Reclaiming%20the%20Resources%20for
%20Health%20in%20ESA.pdf

EQUINET colaborou com instituições dentro e fora da região, bem como
instituições da NU, particularmente OMS. Reconhecemos com gratidão as
contribuições das muitas instituições dentro da região nos trabalhos e recursos
da rede e o apoio dos parceiros internacionais, já reconhecido individualmente
em cada relatório.

Qual é o foco corrente do trabalho de
EQUINET?
A evidência à data indica que em muitos dos países ESA desequidade de riqueza
bloqueiam as familias pobres dos benefícios de desenvolvimento, enquanto
recursos substanciais esvoaçam de África, esgotando os recursos de saúde.
Enquanto muitas das ações para abordar esta situação estão fora do sector de
saúde, os sistemas da saúde podem fazer uma diferença, fornecendo liderança,
criando normas sociais mais largas, demonstrando impactos sobre saúde
e promovendo trabalhos transversais em todos os sectores. Os sistemas de
saúde em si mesmos necessitam de ser organizados equitativamente, obtendo
receitas na basa de capacidade de pagar, redistruibindo recursos na base de
necessidade, fortalecendo sistemas de saúde distritais e cuidades primárias,
destacando, retendo e motivando os trabalhadores de saúde, criando assim
condições para habilitação social no ramo de saúde.

Dentro deste contexto, o comitê de direção da EQUINET identiﬁcou cinco áreas de
prioridade no trabalho juntando estes correntes, cruzados e interligados, isto é

1. Capacitando comunidades e trabalhadores da saúde a construir sistemas de
cuidado primário de saúde,
2. Dividindo justamente recursos dos sistemas nacionais de saúde,
3. Comprometendo globalmente as prioridades para equidade em saúde,
4. Implementando análises de equidade em sáude como vigília de equidade
dentro da região, e
5. Fortalecendo e apoiando redes nacionais assim como capacidades para
avançar equidade em saúde.

Como é que EQUINET é gerido e organizado?
O EQUINET é um consórcio de instituições, gerido por um comitê de direção
das instituições a liderar certas áreas chaves do trabalho dentro e além da África
Oriental e Austral. Estas instituições cheﬁam áreas chaves de trabalho temático,
ou dos processos, ou a co-ordinação das redes de equidade em saúde dos
países representantes da académia, governo, sociedade civil, parlamento, e
instuitições sem ﬁns lucrativos fazem parte do Comitê de Direção, a coordenar
temas, processos e actividades nacionais pertinentes à rede. O Comitê de
Direção fornece co-ordenação global da rede incluindo revista estratêgica,
avaliação, diálogo política e direcção da rede, agindo como anﬁtrão da conferência
regional.
As áreas do trabalho são organizadas em cinco agrupamentos (clusters)
seguintes: capacidade social, divisão justo de sistemas de saúde, compromisso
política global, vigília de equidade, e enredos entre países. Os liders destes
agrupamentos formam um Comitê Executivo que planeia, vigia, dirija, computa
e informa sobre os trabalhos diários da rede.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DA EQUINET depois de 2010
AGRUPAMENTO

Vigília da
Equidade
- TARSC

COMITÊ DE DIREÇÃO

AGRUPAMENTO

Delegação
Social para
Saúde
– CWGH

Todas as instituições
de liderança, temas e
processos de trabalho,
redes dos países e
secretáriat
COMITÊ EXECUTIVO
Liders dos agrupamentos

AGRUPAMENTO

AGRUPAMENTO

Redes Nacionais
– HEPS

Empenhamento global
- SEATINI

AGRUPAMENTO

Recursos
Justos dos
Sistemas de
Saúde
– UCT HEU

Ver www. equinetafrica.org para nomes completes e detalhes das instituições

A comitê de direção comunica regularmente e electronicamente, reunia-se bianualmente. A gerência reunie anualmente. O secretariat da rede encontra-se no
acampamente de treinos e apoio à pesquisa, uma instituição sem ﬁns lucrativos
situada em Zimbabwe que é responsável para formação em saúde e política
social, bem como investigação.

Publicações, Site e Jornal da EQUINET
A EQUINET publica varios tipos de publicações incluindo:
Papeis e peças
processuais:

Análise de política, pesquisa, e resumos para apoiar
desenvolvimento de política. Também inclui peças
processuais parlamentares.

Papeis para debate:

Pesquisa, críticas, e análise para estimular e apoiar
debate sobre questões correntes.

Relatórios de
investigação dos
participantes:

Papeis das actividades de pesquisa dos participantes.

Relatórios da Vigília
de Equidade:
Matéria de formação;
Relatórios das
reuniões:
Resoluções:
Jornal:

Análise ao nivel regional e nacional sobre equidade.
Vários tipos de matéria para formar e capacitar.
Relatórios das conferências e workshops de EQUINET.
Decisões vindos das reuniões e conferências.
O jornal da EQUINET proporciona mensalmente
informação sobre o trabalho publicado, e em
processo, sobre equidade em saúde, actividades,
opiniões e debates da política. Pedidos de subscrição
poderão ser enviados por correio electrónico para:
admin@equinetafrica.org

Uma nova serie de publicações está a ser produzido, incluindo relatórios da
vigília da equidade, a montagem e livro sobre fotograﬁa de comunidade, “Olhos
da Equidade” recentemente publicados, e informações para trabalhos de
rádio e ﬁlmes. Publicações de EQUINET estão disponiveis na nossa site www.
equinetafrica.org bem como um CD-ROM que inclui todas as publicações desde
1998 à 2009.
No site www.equinetafrica.org podem baixar publicações EQUINET e outros,
ler o jornal EQUINET e obter mais informações sobre as próximas reuniões e
conferências, encontrar pedidos para propostas de investigação e subsídios
disponiveis para bolsas de pesquisa; assim como ser notiﬁcada sobre formação
disponivel através da rede.
O site também contem uma bibliográﬁa anotada de quase 2000 publicações
sobre equidade em saúde na África Oriental e Austal, facilmente pesquisadas, no
www.equinetafrica.org/bibl/

Para mais informação sobre EQUINET
por favor contacta o Secretáriat:
Training and Research Support Centre (TARSC)
Box CY2720 Causeway Harare, Zimbabwe
Tel + 263 4 705108/708835
Fax + 263-4-737220
Email: admin@equinetafrica.org
Website: www.equinetafrica.org
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