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Transformar os Cuidados de Saúde

 Apoio à AKDN 

Geralmente, quando a AKDN aperfeiçoa a sua 
abordagem de desenvolvimento numa determinada área, 
procura parceiros que ajudem a expandir a escala. Parte 
significativa do financiamento das atividades da AKDN 
provém de governos nacionais, instituições multilaterais 
e parceiros do sector privado. Para mais informações, 
visite: akdn.org/partners

Os particulares podem apoiar a AKDN. Para mais 
informações, visite: akdn.org/support

Parcerias  Particulares

Junte-se à conversa

Abrange 5 milhões de pessoas por ano

Para mais informações: Aga Khan Development Network (AKDN), 1-3 Avenue de la Paix, 1202 Genebra, Suíça. Tel: +41 22 909 7200; E-mail: info@akdn.org

Capa: O Programa Avançado de Enfermagem ajuda os enfermeiros a aperfeiçoarem as suas competências, ao mesmo tempo que trabalham. Créditos das fotos: AKDN / Sandra Calligaro; 

Mansi Midha, Lucas Cuervo Moura; Gary Otte; Jean-Luc Ray.
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ÁFRICA ORIENTAL São bem conhecidos os desafios nos cuidados de saúde na África 
Oriental: acesso reduzido, serviço medíocre, insuficiente pesquisa. Para 
cada 10 mil habitantes, há 1 médico, 6 enfermeiros e 10 camas de 
hospital. Em resposta a estes desafios, o sistema de saúde da AKDN 
opera na África Oriental há mais de 60 anos. O Hospital Universitário 
Aga Khan em Nairobi, fundado em 1958, é considerado um dos 
melhores do continente. No seu Centro de ponta para o Coração e 
Cancro, cerca de 40% dos cuidados prestam-se a pobres através do 
Sistema de Assistência ao Paciente. Estes centros são “pólos” do 
Sistema Integrado de Saúde da África Oriental da AKDN, que oferece 
a uma população diversificada, cuidados de saúde de alta qualidade e 
acessíveis. 

ÁSIA CENTRAL e 
MERIDIONAL

O trabalho da AKDN na Ásia Central e Meridional está marcado por 
experiências muito distintas: décadas de conflito no Afeganistão, o 
fim dos cuidados de saúde soviéticos no Tajiquistão e no Quirguistão 
e a polarização do acesso a cuidados de saúde no Paquistão e na 
Índia. Para otimizar os recursos e garantir acesso e qualidade mesmo 
às populações que vivem em locais de difícil acesso, a AKDN usa um 
sistema em rede cujo alcance transcende as fronteiras nacionais. Um 
centro médico de alto nível, com docentes de educação/pesquisa, 
apoia uma diversidade de centros de saúde em áreas rurais e/ou 
urbanas. Por exemplo, através da cibermedicina, um médico na 
Unidade de Diagnóstico de Khorog no Tajiquistão consulta os seus 
pares nos principais hospitais da AKDN em Cabul e Carachi, para 
garantir um diagnóstico e tratamento mais rápido e eficaz. Ao longo 
dos próximos 25 anos, este sistema expandir-se-á para melhorar a 
qualidade e o alcance da AKDN e dos centros públicos na região.
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Na maior parte do mundo 
em desenvolvimento 
não existe uma cultura 
de investigação. Por 
isso a AKDN desenvolve 
investigação centrada em 
problemas endémicos, o 
que ajuda na tomada de 
decisão apropriada aos 
locais onde opera.

O futuro na África Oriental
Em lugares onde os serviços a 
grande parte da população são 
insuficientes e os profissionais, 
infraestruturas e financiamento 
da saúde são medíocres, a AKDN 
concentra recursos médicos de alto 
nível em “pólos” selecionados que 
apoiam uma série de centros de 
saúde.

Prestação de Serviços

A prestação de cuidados de 
saúde eficazes depende de 
recursos humanos qualificados. 
Nesse sentido a AKDN oferece 
licenciaturas em medicina 
e formação a médicos e 
enfermeiros, parteiros e 
trabalhadores de saúde 
comunitária.

Educação
A reforma do setor da saúde 
que inclui novos mecanismos de 
financiamento e novas tecnologias 
que melhoram o diagnóstico e os 
cuidados – e a pesquisa nestas 
áreas – são aspectos importantes 
do trabalho da AKDN (Ver os 
planos futuros na página seguinte.)

O futuro na Ásia Central

Investigação

Na África Oriental, os indicadores 
de saúde continuam baixos, 
especialmente para crianças e 
mulheres em idade reprodutiva. 
Até 2027, a AKDN prevê duplicar 
a quantidade dos seus hospitais 
e triplicar a quantidade dos seus 
centros de saúde na região.(Ver os 
planos futuros na página seguinte.)

Opera mais de 200 centros 
de saúde (básicos e 

abrangentes) e hospitais, 
incluindo 14 hospitais 

com certificação ISO e/ou 
acreditação JCI

+ de 200

 Cada ano, em colaboração com
 os seus parceiros, a AKDN:

5 milhões
Faculta cuidados de saúde 
de qualidade a 5 milhões de 
pessoas, incluindo consultas 

externas e programas de 
saúde comunitária 

Cuidados de Saúde AKDN
A AKDN opera um dos maiores sistemas de saúde 
privados e sem fins lucrativos no mundo em 
desenvolvimento. Em muitos países, estes centros 
funcionam há mais de 60 anos. Com base nesta 
experiência, a AKDN está a expandir os sistemas de saúde 
privados para aumentar o acesso onde ele é escasso 
ou inexistente, ou complementar os sistemas públicos 
através de parcerias público-privadas. Em cada caso, 
visa criar sistemas de saúde eficientes e adequados que 
elevem a qualidade de vida das populações no mundo em 
desenvolvimento, de modo permanente, apoiados pelas 
próprias comunidades, e assentes em sistemas integrados 
mais amplos segundo os princípios de cuidados de saúde 
primários da “Alma-Ata (1978)”. Para tal, visa transformar 
os sistemas de saúde no mundo em desenvolvimento em 
três áreas: prestação de serviço, educação e pesquisa.

Egito

Índia

Paquistão

Afeganistão

Tajiquistão
Quirguistão

Síria

Mali

Burkina Faso

Costa do Marfim

Senegal

Moçambique

Quénia

Tanzânia

Uganda

Ruanda
Burundi

Países com atividade no futuro

Programas e instituições de saúde da AKDN

Áreas prioritárias

Todos os programas e instituições de saúde da 
AKDN  operam em vários países.
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