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Mais de 22 mil milhões de dólares 
americanos são gastos todos os anos 
em ajuda sanitária mas, de acordo com 
a Organização Mundial da Saúde, pelo 
menos metade na população mundial 
tem falta de acesso a serviços de saúde 
essenciais. 

KidsOR Relatório Global   
2022

Prefácio do presidente 4



5

Muito antes de a pandemia 
da COVID-19 ter expostos as 
desigualdades persistentes 
na saúde, já sabíamos que o 
movimento de Saúde Global não 
estava funcionar bem.

Apesar de os cuidados de emergência estarem entre as 
intervenções de saúde pública mais económicas, as doenças 
que requerem cirurgia têm sido ignoradas pelas intervenções 
de saúde global, que se têm vindo a concentrar há décadas 
em doenças transmissíveis e missões médicas de curta 
duração. 

O tratamento cirúrgico requer uma abordagem de sistemas e 
é um pré-requisito para uma Cobertura de Saúde Universal e 
outros objetivos associados à mesma. 

Ao proporcionarmos o acesso universal a cirurgia segura, 
atempada e a custos económicos, poderemos prevenir 
mortes evitáveis e deficiência para milhões, bem como 
promover o crescimento económico. Contudo, devido a 
uma falta de consciencialização, vontade política e de apoio 
financeiro, os cuidados cirúrgicos são sistematicamente 

ignorados na maior parte dos programas de saúde a nível 
local e global. 

É necessário que haja transformação genuína na saúde 
pública. 

As pessoas em situações economicamente difíceis 
deparam-se com graves limitações devido à falta de acesso 
a provedores de saúde competentes, infraestruturas 
deficientes, custos de saúde desproporcionais e a falta 
de prioridade dada aos cuidados cirúrgicos dentro dos 
planos de saúde nacionais. Contudo, o problema mais 
amplo de sistemas de saúde frágeis, que necessitam de ser 
reforçados para remover estas barreiras aos cuidados, é 
sistematicamente ignorado pelos maiores financiadores de 
apoio à saúde a nível global. 

Tornou-se fundamental reforçar os sistemas de saúde, 
para irmos ao encontro das pressões atuais e futuras. 
Uma vez que os cuidados cirúrgicos são essenciais para o 
tratamento de muitas doenças não transmissíveis, melhoram 
a capacidade de resposta e resiliência de todo o sistema de 
saúde. Por conseguinte, é necessário que haja investimento 
urgente nos recursos humanos e físicos de cuidados 
cirúrgicos e de anestesia. 

Para além de melhor investimento, os sistemas de cuidados 
cirúrgicos necessitam de ter a atenção dos intervenientes 
globais de saúde a nível mundial e de estarem presentes 
nas mesas de negociações políticas. Contudo, esta atenção 
precisa de ir além da retórica e de abraçar uma resposta 
verdadeira e sincronizada, incluindo compromissos de 
financiamento. 

A Kids Operating Room imagina um futuro em que a 
cooperação de saúde não seja necessária. Estamos 
verdadeiramente empenhados no reforço e criação de 
capacidade dos sistemas de saúde. 

Todas as crianças no mundo devem ter acesso de forma 
atempada aos cuidados que merecem, que lhes podem 
salvar a vida. Infelizmente, este relatório demonstra que 
ainda temos um longo caminho a percorrer até atingirmos 
o acesso equitativo à cirurgia segura para crianças. Não 
só podemos mas temos de fazer mais para abordar este 
problema.

Garreth Wood, Presidente 

PREFÁCIO 
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A SITUAÇÃO ATUAL
Tradicionalmente, o setor da saúde a nível global tem-
se concentrado nas doenças transmissíveis, como a 
poliomielite, VIH e tuberculose que, até recentemente, 
acompanhava em paralelo a epidemiologia de doenças 
a nível global. Contudo, estudos feitos nos últimos 5 
a 10 anos têm vindo a mostrar uma mudança nesta 
epidemiologia global, com uma maior incidência nas 
doenças e condições1 não transmissíveis, bem como 
ferimentos2. A carga da doença é bem conhecida nos 
países de rendimentos elevados (PRE); contudo, nos países 
de rendimentos baixos ou médios (PRBM) esta mudança 
está a tornar-se cada vez mais evidente3,4. As condições 
cirúrgicas contribuem em um terço para a carga global 
de doença, com uma grande proporção desta carga em 
PRBM5,6. Para além disso, o aumento previsto na incidência 
de cancro, colisões e ferimentos rodoviários aponta para 
uma necessidade cada vez maior de serviços cirúrgicos a 
nível global5.

O financiamento público da saúde infantil em PRBM tem-se 
centrado preferencialmente nas crianças com menos de 
5 anos. 210 mil milhões de dólares americanos por ano 
são orçamentados para a saúde infantil para crianças com 
menos de 5 anos, comparativamente a aproximadamente 
2 mil milhões de dólares americanos para crianças com 
mais de 5 anos. Contudo, esta transição epidemiológica 
assinala uma maior necessidade de serviços cirúrgicos para 
as crianças de todas as idades. Os sistemas de saúde locais 
precisam de ir ao encontro das necessidades cirúrgicas 
de todas as crianças, desde doenças à nascença, às 
doenças presentes em crianças mais velhas, como cancro e 
ferimentos. 

A transição epidemiológica 

DA CARGA GLOBAL DA 
DOENÇA PODE SER TRATADA 
COM CIRURGIA 

A situação atual 
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A cirurgia foi recentemente reconhecida como um 
componente crítico da cobertura universal de saúde (CUS) 
e de reforço dos sistemas de saúde (RSS)6,10. Em 2015, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) adotou a resolução 
WHA68.15, “Fortalecimento da atenção cirúrgica essencial 
e de emergência, e da anestesia, como componentes da 
cobertura sanitária universal”11. A resolução foi aprovada de 
forma unânime e foi publicada em conjunto com o relatório 
formal da Comissão da The Lancet sobre Cirurgia Global, que 
estimou que 143 milhões de novos procedimentos cirúrgicos 
são necessários anualmente em PRBM e recomendou o uso 
de um quadro de “Planos nacionais cirúrgicos, obstétricos e 
de anestesia’ (National surgical, obstetric and anaesthesia 
plans, “NSOAP” na sigla em inglês) para melhorar os 
cuidados cirúrgicos5. Estimamos que são necessárias mais 
54 milhões de intervenções cirúrgicas em crianças a cada 
ano. 

Apesar de um aumento da consciencialização, há falta de 
pesquisa e análise sobre como os PRBM estão a incluir o 
acesso a serviços cirúrgicos de emergência e essenciais nos 
seus planos nacionais de saúde. De modo semelhante, há 
uma ausência de compromissos financeiros externos para 
apoiar esta implementação. 

Embora as doenças infeciosas recebam 40% do 
financiamento de saúde global, as doenças não 
transmissíveis recebem menos de 2%. Os sistemas de saúde 
em PRBM sofrem de falta de recursos, números reduzidos 
de funcionários com formação especializada, falta de 
financiamento e falta de equipamento especializado12,13. O 
mesmo acontece quando olhamos para a cirurgia pediátrica. 

Para além de elementos socioculturais, económicos e 
estruturais específicos a cada país, todos estes fatores 
influenciam o acesso das crianças a cirurgia segura. A 
densidade de profissionais cirúrgicos pediátricos nos PRBM 
mostra que é necessário investimento para reforçar os 
sistemas cirúrgicos nestes países. 

A SITUAÇÃO ATUAL
SERVIÇOS CIRÚRGICOS 

MILHÕES ADICIONAIS DE 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 
EM CRIANÇAS NECESSÁRIOS 
ANUALMENTE
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Desigualdade no acesso a cuidados cirúrgicos 

A situação atual 

Os programas de vacinação e de saúde pública afetaram 
de modo significativo as doenças infantis, resultando 
numa redução de 61% na mortalidade a nível global desde 
19901. Contudo, esta redução teria sido mais acentuada se 
as doenças infantis não transmissíveis não tivessem sido 
negligenciadas ao longo dos anos. As anomalias congénitas 
causam uma carga substancial de morbidade e mortalidade 
infantil em PRBM7, bem como condições que necessitam 
de cirurgia geral e ferimentos de colisões de tráfego 
rodoviário8,2. Estima-se que 1,7 mil milhões de crianças a 
nível global não tinham acesso a cuidados cirúrgicos em 
2017. Usando as estimativas populacionais de 20209, e o 
pressuposto de que o acesso a cuidados cirúrgicos para 
crianças não aumentou significativamente desde essa 
data, estimamos que este número tenha aumentado em 50 
milhões para, pelo menos, 1,75 mil milhões. 

Acesso das crianças à cirurgia 

O acesso aos cuidados de saúde não é igual em todo o 
mundo. As crianças que vivem em PRBM têm taxas muito 
mais baixas de acesso aos serviços de que necessitam do 
que as nos PRE. Independentemente de onde nasçam, as 
crianças devem ter acesso aos cuidados de saúde de forma 
económica e atempada, para poderem ter a oportunidade de 
atingir todo o seu potencial na vida1.

A falta de provisão de cirurgia pediátrica constitui grande 
parte do problema de acesso a cuidados de saúde em 
PRBM. Onde há sistemas de cuidados cirúrgicos em vigor, 
os adultos têm frequentemente prioridade, o que resulta em 
longos períodos de espera e em demoras no tratamento de 
crianças. Nas áreas em que há falta de sistemas de cuidados 
cirúrgicos, as crianças estão a morrer desnecessariamente 
ou, no mínimo, têm de viver com condições debilitantes e que 
poderiam ser tratadas com cirurgia. 

Ao falarmos de 1,75 mil milhões de crianças a nível global 
que não têm acesso a cuidados cirúrgicos, temos de falar 
sobre a desigualdade na proporção de crianças de PRBM que 

contribuem para este número.

Usando as estimativas populacionais mais recentes e 
considerando as crianças dos 0 aos 18 anos, há 1,6 mil 
milhões de crianças a viver em PRBM9. Um estudo da Lancet 
Global Health mostrou que a proporção da população de 
PRBM que não tem acesso a cuidados cirúrgicos é de 95%, 
o que significa que há 1,5 mil milhões de crianças em PRBM 
que não têm atualmente acesso a cuidados cirúrgicos quando 
necessitam deles. 

61,5% das crianças a nível global vivem em PRBM, mas 
representam 87% de todas as que não têm acesso a cirurgia 
segura e económica. Esta desigualdade tem de mudar. 

O aumento do acesso cirúrgico às crianças contribui para 
muitos dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), tais como erradicar a pobreza, saúde, educação, 
equidade de género, crescimento económico, redução da 
desigualdade e parcerias globais.

MIL MILHÕES DE CRIANÇAS 
NÃO TÊM ACESSO A CUIDADOS 
CIRÚRGICOS 
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Reconhecendo a agenda para o reforço dos sistemas de 
saúde em 2017, a Organização Mundial da Saúde formulou 
um quadro de sistemas de saúde a delinear seis pedras 
basilares/pilares de sistemas de saúde fortes, funcionais 
e inclusivos, que abrangem a administração dos serviços, 
os trabalhadores de saúde, informação, produtos médicos, 
vacinas e tecnologias, financiamento, e liderança e 
governança.

As Pedras Basilares da OMS são reconhecidas como 
fundamentais para atingir os objetivos de saúde globais, 
incluindo os ODS, e também são necessárias para lidar 
com os efeitos enganadores do aumento da despesa em 
programas verticais e específicos para certas doenças, sem o 
apoio de sistemas mais amplos. 

A pandemia de COVID-19 revelou a resiliência inadequada 
até dos sistemas de saúde considerados de alto nível de 
desempenho, e expôs lacunas de longa data na saúde 

pública, bem como as desigualdades crónicas que afetam 
desproporcionalmente os mais vulneráveis. O sucesso relativo 
de como nos prepararmos e responder às ameaças de saúde 
atuais e futuras depende de como é que os sistemas de saúde 
se encontram organizados, são governados e financiados a 
todos os níveis de uma forma coordenada.  

Embora o reforço dos sistemas de saúde represente um 
meio de avançar para a Cobertura de Saúde Universal, 
a maior parte da Ajuda ao Desenvolvimento no Setor 
da Saúde tem sido atribuída a projetos para doenças 
específicas que ignoram largamente as necessidades dos 
pacientes de acesso a serviços de cuidados de saúde mais 
amplos. Os intervenientes no setor da saúde a nível global 
reconheceram finalmente que, sem o reforço dos sistemas 
de saúde, é improvável que os programas verticais tenham 
os resultados esperados. Contudo, começaram a abordar 
quase exclusivamente atividades que vão ao encontro dos 
seus objetivos específicos, ao mesmo tempo que ignoram as 
intervenções no sistema de saúde. 

Os sistemas de saúde existentes em locais com recursos 
limitados são frágeis e incapazes de lidar com um número 
cada vez maior de iniciativas globais de saúde. Para além 
disso, os programas para doenças específicas podem atrair 
trabalhadores de saúde locais, removendo-os do sistema de 
saúde geral e agravando a crise já grave de trabalhadores de 
saúde. 

A comunidade de saúde global há muito que ignora o 
papel central dos cuidados cirúrgicos e de anestesia para 
a criação de sistemas de saúde resilientes. A cirurgia 
e anestesia estão no centro de cada sistema de saúde, 
uma vez que requerem um envolvimento resiliente com 
os cuidados primários e serviços de urgência e pré-
hospitalares, bem como serviços transversais como 
patologia, bancos de sangue, reabilitação e enfermagem, 
entre outros14. 

A pandemia da COVID-19 e as suas consequências 
devastadoras expuseram a necessidade imperiosa de 
sistemas de saúde fortes. Embora a comunidade de 
saúde global esteja ciente do papel central dos sistemas 
de cuidados cirúrgicos para criar resiliência, é necessário 
que haja uma declaração convincente de financiamento 
substancial. 

Reforço dos sistemas de saúde 

Os sistemas de saúde fracos, 
sejam onde for, colocam as 
pessoas em risco em todos os 
lugares. 
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A importância dos profissionais do setor da saúde 

A situação atual 

Os profissionais do setor da saúde constituem os alicerces 
dos sistemas de saúde e estão diretamente correlacionados 
com os resultados de saúde positivos. A disponibilidade de 
profissionais de saúde é um indicador importante da força 
de um sistema de saúde. O baixo nível de recursos humanos 
técnicos e operacionais não é um fenómeno novo e tem sido 
relatado em vários estudos. 

A OMS estima que em 2030 vai haver uma falta de 18 
milhões de profissionais de saúde, a maior parte dos quais 
em países de baixo rendimento e baixo-médio rendimento, 
e o terceiro ODS assinala a necessidade de se “aumentar 
substancialmente o financiamento na saúde e o recrutamento, 
desenvolvimento, formação e retenção dos trabalhadores 
do setor da saúde nos países em desenvolvimento”. As 
diferenças e lacunas no fornecimento de trabalhadores de 
saúde tem sido assinalada desde 2006, quando o relatório 
sobre a saúde mundial “Working together for health” 
(Trabalhar juntos em favor da saúde) descreveu a falta de 
trabalhadores do setor da saúde como uma crise global. A 
África subsariana é um exemplo da distribuição não uniforme 

do pessoal de cuidados de saúde: de acordo com a OMS em 
2010, o continente representava 24% da carga da doença 
global em 11% da população mundial, mas com apenas 3% 
dos profissionais do setor da saúde a nível mundial.  

Há, em média, 0,03 cirurgiões 
pediátricos por cada 100.000 
crianças nos países de 
rendimentos baixos. Isto significa 
um cirurgião especialista para mais 
de 3 milhões de crianças. 
Contudo, nos países de rendimentos elevados há um 
cirurgião pediátrico especialista para cada 47.000 crianças.
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A Lista de Salvaguardas e Apoio aos Profissionais do Setor 
da Saúde (Health Workforce Support and Safeguards List) 
de 2020 da OMS inclui 47 países que se deparam com os 
maiores desafios no que diz respeito aos profissionais do 
setor da saúde; 33 são países africanos que se têm deparado 
com uma escassez crítica de recursos humanos para o setor 
da saúde, com cerca de 0,8 médicos, enfermeiros e parteiras 
por cada 1.000 pessoas. Para melhorar os resultados da 
saúde e apoiar um sistema eficaz a administrar cuidados de 
saúde, o limiar de densidade mínima aceitável de médicos, 
enfermeiro e parteiras é 2,3/1.000. 

A migração cada vez maior de profissionais de saúde países 
de rendimentos baixos e médios para países de rendimentos 
elevados tem exacerbado a falta de profissionais de saúde, 
bem como a remuneração inadequada e infraestrutura 
inadequada do sistema de saúde. Por outro lado, a 
administração dos cuidados cirúrgicos depende altamente 
da disponibilidade e retenção de uma força de trabalho 
formada e especializada, incluindo anestesistas, obstetras e 
traumatologistas. 

São necessários cirurgiões especialistas pediátricos para o 

tratamento de problemas pediátricos complexos, incluindo 
anomalias congénitas, trauma, urgências abdominais e 
tumores. Por conseguinte, a densidade de profissionais 
cirúrgicos pediátricos é um fator importante na avaliação 
dos cuidados pediátricos abrangentes12, para além de estar 
correlacionado com a sobrevivência de problemas cirúrgicos 
pediátricos. Em muitos contextos de PRBM, há uma falta 
de trabalhadores e de infraestrutura de sistemas para ir 
ao encontro das necessidades da cirurgia de crianças e, 
consequentemente, os cuidados cirúrgicos de crianças são 
frequentemente prestados por cirurgiões de adultos ou não 
são prestados de todos. 

Os profissionais do setor da saúde são uma pedra basilar 
para sistemas de saúde fortes e, como a OMS afirmou há 
uma década atrás, “não há saúde sem os trabalhadores”. 
O investimento na formação e ensino dos profissionais 
de saúde é um desafio mundial e não será possível atingir 
nenhum objetivo relacionado com a saúde, nem Cobertura de 
Saúde Universal, sem uma injeção considerável de recursos 
na formação de profissionais de saúde.  

A Kids Operating Room, com parceiros incluindo a Smile 
Train, está a investir no desenvolvimento de novos cirurgiões 
e prestadores de anestesia para crianças em contextos 
de baixos níveis de recursos. Embora tal seja ambicioso e 
funcione como um projeto-piloto eficaz, é necessário que 
haja um nível significativo de financiamento externo para 
equipar os cirurgiões locais com as competências certas para 
cuidar das crianças da sua própria nação. 

DAS CRIANÇAS EM ÁFRICA 
VÃO NECESSITAR DE 
ALGUM TIPO DE CUIDADOS 
CIRÚRGICOS ATÉ AOS 15 
ANOS. 
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Temos uma equipa de recolha de dados a nível local situada 
em cada hospital, que recolhe dados chave demográficos, 
clínicos e socioeconómicos resultantes do uso das Salas de 
Operações.

Os nossos profissionais de recolha de dados ajudam-nos a 
compreender os fatores ao redor da cirurgia pediátrica nos 
nossos países parceiros e a desenvolver esta base de dados 
global para pesquisa colaborativa importante. 

A recolha de dados e pesquisa realizada por parceiros 
em países de rendimentos baixos e médios é um aspeto 
fundamental do reforço dos sistemas de saúde. O 
acompanhamento de qualidade da cirurgia pediátrica 
permite refinar a conceção das Salas de Operação, planear o 
desenvolvimento futuro e identificação de possíveis medidas 
de saúde pública de prevenção - por exemplo, uma Sala de 
Operações com altos níveis de queimaduras poderá ajudar a 
informar medidas de saúde pública nessa comunidade. 

ANÁLISE DE DADOS 
Os nossos esforços de pesquisa 
em colaboração com instituições 
e equipas individuais de hospitais 
significa que estamos a trabalhar 
juntos para melhorar os serviços 
cirúrgicos pediátricos a nível 
global. 

SOCIOECONÓMICOS 
Dados vitais que assinalam 
as despesas dos familiares 
do paciente, dados esses 
que estão frequentemente 
ausentes em pesquisas 
feitas em PRBM. 

ANESTESIA  
Recolher dados importantes 
sobre o anestesista 
presente, tipo de anestesia 
usada e resultados clínicos.

DEMOGRÁFICOS 
Compreender variáveis 
chave, como a idade e sexo 
da criança, bem como a 
região de onde viajou.

 
 

CIRÚRGICOS   
Registar o diagnóstico da 
criança, procedimentos 
realizados, a especialidade 
do cirurgião e presença de 
profissional em formação.

Cirurgia infantil na África subsariana: 
análise de dados 
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Uma pesquisa realizada pela KidsOR/UCSF em 2021 
assinalou a necessidade de uma maior capacidade cirúrgica 
ao indicar o tempo máximo de espera das crianças para 
várias condições. Estava previsto que os locais pré-visitados 
incluídos neste gráfico fossem ter uma instalação da KidsOR 
em 2021, onde Salas de Operações com equipamento 
especializado iriam contribuir para aliviar estes tempos de 
espera. Vamos recolher os tempos de espera pós-instalação 
para uma análise comparativa em finais de 2022.

Tempos de espera para cirurgia na África subsariana 

Fig. 1: Tempos de espera 
cirúrgicos para certas 
condições cirúrgicas de 
crianças. 
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Bancada de equipamento 

Retratores apropriados 

Bomba de infusão 

Conjunto de excisão 
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Numa análise de 1.843 casos cirúrgicos pediátricos pré-
instalação ao longo de 38 meses ( julho de 2018 até 
setembro de 2021) num dos nossos hospitais parceiros na 
Zâmbia, 19% das operações foram realizadas com falta de 
equipamento cirúrgico necessário e 40% tiveram falta de 
equipamento de anestesia necessário. Quando solicitámos 
mais informação sobre os diferentes tipos de recursos 
em falta nestas operações, constatámos que houve mais 
frequentemente falta de monitores e equipamento durante 
as cirurgias, com 91% a indicar equipamento e 34% a indicar 
monitores. 

O equipamento cirúrgico 
especializado foi 
especificado para mostrar 
as necessidades neste local 
específico. O equipamento 
de diatermia e laparoscopia 
foi frequentemente 
indicado como necessário 
mas em falta, bem como 
instrumentos de excisão 
cirúrgica, equipamento de 
endoscopia, porta-agulhas e 
fórceps de hérnia em anel. 

Análise na Zâmbia

Equipamento especializado 

DAS OPERAÇÕES FORAM 
REALIZADAS COM FALTA DE 
EQUIPAMENTO CIRÚRGICO 
ANTES DA KIDSOR 

Medicamentos 
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Outro  
2%

Fig. 2: Tipo de recursos indisponíveis nas 354 operações que 
tinham falta de recursos cirúrgicos. 

Cirurgia infantil na África subsariana: análise de 
dados 

Fig. 3: Tipos de 
equipamento cirúrgico mais 
frequentemente indicado 
como necessário mas em 
falta, nas 354 operações 
em que faltavam recursos 
necessários. 
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Medicamentos 

DAS OPERAÇÕES HAVIA 
FALTA DE EQUIPAMENTO DE 
ANESTESIA NECESSÁRIO 

O tipo de recurso em falta foi especificado para as 747 
operações que ocorreram antes da instalação da KidsOR 
como falta de recursos de anestesia necessários para 
realizar uma cirurgia segura. Isto assinala uma necessidade 
preocupante de equipamento básico de monitorização de 
cirurgia em hospitais em contextos de baixos níveis de 
recursos. 

Os diagnósticos mais frequentes das crianças submetidas a 
intervenções cirúrgicas neste local foram hidrocefalia, hérnia 
inguinal ou escrotal, hérnia umbilical ou epigástrica, tumor de 
Wilms, espinha bífida e atresia intestinal.  

Com baixos níveis de recursos 
cirúrgicos e de anestesia, as 
operações essenciais estão a 
realizar-se sob condições menos do 
que ideais, o que pode levar a taxas 
de complicações e de mortalidade 
mais altas. 

Recursos de anestesia 

Fig. 4: Tipo de recursos 
indisponíveis nas 747 
operações que tinham falta 
de recursos de anestesia. 
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Campo de refugiados de Kahuma: Um estudo de caso 

De acordo com as estimativas do ACNUR, 26,4 milhões de 
pessoas no mundo são refugiadas, das quais quase metade 
são crianças14. No Quénia, uma política de asilo de “porta 
aberta” significa que dois dos maiores campos de refugiados 
do mundo se encontram situados neste país: Kakuma e 
Dadaab15. O campo de refugiados de Kahuma tinha uma 
população de 196.666 pessoas em 2020, o que tinha 
ultrapassado em 58,00016 pessoas a capacidade do campo. 
Mais de metade dos refugiados no campo de Kakuma são 
crianças17. 

Os refugiados têm dificuldade de acesso aos cuidados de 
saúde e passam por muitos desafios, alguns dos quais 
também afetam as populações locais, bem como outros 
desafios específicos à situação de refugiados. As estatísticas 
do ACNUR assinalam que 86% dos refugiados se encontram 
abrigados em países em desenvolvimento, onde já há 
problemas com sistemas de saúde inadequados18. 

As populações de refugiados a viver em campos em vez de 
cidades têm uma probabilidade maior de receber cuidados 
de saúde, devido à assistência humanitária organizada que 
lhes é disponibilizada. Por exemplo, a International Rescue 
faz a gestão do Hospital Geral de Kakuma que disponibiliza 
serviços de saúde. Contudo, apesar de grandes esforços da 
equipa local, os dados dos próprios refugiados mostram um 
baixo nível de acesso, com baixos números de profissionais 
clínicos e longas listas de espera, resultando em cuidados 
inadequados19.  

Em Kakuma, as crianças que necessitam de procedimentos 
corretivos ou de emergência foram encaminhadas para a 
Bethany Kids do Hospital de Kijabeww, que fica a mais de 600 
km de distância. Isto, juntamente com o facto de que metade 
da população tem menos de 18 anos, acresce à necessidade 
evidente de instalações de cirurgia pediátrica neste local. 

Em junho de 2020, a KidsOR instalou a primeira Sala de 
Operações dedicada a pediatria num campo de refugiados, 
no Hospital Geral da ICR em Kakuma. 
Juntamente com parceiros chave, a ACNUR, a IRC e com 
financiamento da Fundação Biltema, a Sala de Operações 
dedicada também vai escalar os cuidados de cirurgia 
pediátrica em Kakuma, através da formação de novos 
médicos. 

Um dos primeiros pacientes a receber uma operação que 
mudou a sua vida foi Jibril Hussein Imidi, que nasceu com 
uma hérnia. “Quando Jibril era bebé, era difícil amamentá-
lo. Levei-o ao hospital e receitaram-lhe medicamentos, 
mas quando lhes perguntei sobre cirurgia, foi-me dito que 
esperasse até que ele tivesse quatro anos. Mas, ao fazer 
quatro anos, foi-nos dito que continuássemos a esperar.” 

“Tivemos tantos desafios antes 
de ele receber a operação. Não 
passava uma semana sem que 
ele adoecesse. O hospital tornou-
se na nossa casa; passávamos 
menos tempo em casa e mais 
tempo no hospital.” 
Contudo, com a Sala de Operações da KidsOR agora em 
pleno funcionamento, o Jibril pode aceder à ajuda de que 
necessitava. A sua mãe explica: “A cirurgia ajudou-o tanto. Já 
voltou para a escola e está a dar-se muito bem.” 

Reforço dos sistemas de saúde: A solução 

A SOLUÇÃO 
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SALAS DE OPERAÇÕES 
DEDICADAS A 
PEDIATRIA 

Instalar salas de operações dedicadas a 
pediatria

A análise de série temporal interrompida mostra a 
tendência de casos de cirurgia pediátrica por mês pré-
instalação comparativamente a pós-instalação, bem como 
uma mudança imediata no mês de instalação, que foi em 
agosto de 2019. O volume cirúrgico total viu um aumento 
significativo e imediato após a instalação. Ao olharmos 
especificamente para as operações eletivas, como ilustrado 
na Figura 5, o volume de casos viu um aumento imediato 
significativo após a instalação e uma mudança positiva 
significativa entre a tendência de volumes pré e pós 
cirúrgicos. 

Aumento nas operações eletivas Análise em Abuja 

O Hospital Nacional encontra-se situado em Abuja, capital 
da Nigéria e a 8a maior cidade no mundo.
Estas instalações constituem um hospital nacional de 
encaminhamento, que aceita pacientes de todo o país e 
além-fronteiras. O hospital tem capacidade para 400 camas, 
com serviços especializados incluindo cirurgia pediátrica. O 
serviço de cirurgia pediátrica é gerido pelos Drs. Igoche e 
Anyanwu e o Prof. Ameh.
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Eletiva:

Emergência:

Fig. 5: Análise de série temporal interrompida do volume 
cirúrgico eletivo e de urgência, pré e pós-instalação das Salas 
de Operações dedicadas financiadas pela KidsOR. 

Cirurgias mais complexas e seguras 

A análise de série temporal interrompida também foi realizada 
olhando para o volume cirúrgico de pacientes de ASA classe 
II e superior (a classificação ASA descreve o nível de aptidão 
dos pacientes antes da cirurgia, com a classe II e superior 
referindo-se aos pacientes com doença sistémica cada vez 
maior) bem como o volume cirúrgico de pacientes neonatais. 

Houve um aumento imediato significativo em ASA classe 
II depois da instalação, bem como um aumento imediato 
significativo e mudanças positivas entre o volume cirúrgico 
neonatal pré e pós-instalação. O aumento de volume em 
casos mais complicados e com riscos associados pós-

instalação encontra-se relacionado com a provisão de 
equipamento cirúrgico especializado de pediatria e neonatal, 
bem como a salas dedicadas para agendar um maior volume 
de pacientes eletivos.
 
Embora os pacientes de alto risco tenham recebido cuidados 
cirúrgicos, a taxa de mortalidade não aumentou pós-
instalação, demonstrando a qualidade de cirurgia segura 
da equipa cirúrgica. Estes dados ilustram como a equipa 
cirúrgica tem as competências especializadas para estas 
cirurgias complexas, mas são impedidos de as realizar por 
falta de infraestruturas e do equipamento necessário. 
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O benefício económico acumulado a cada 
ano resultante da capacidade cirúrgica 
de crianças, gerado pelas instalações da 
KidsOR. O valor previsto para o final de 
2021 encontra-se indicado. 

2021

2020

2019

2018

A cirurgia de crianças não só tem 
impacto na saúde da população, 
mas traz grandes vantagens para 
a economia do país. 
Quando uma criança tem uma operação que lhe salva a vida, 
ou uma operação que elimina anos de deficiência na sua 
vida, isso permite à criança continuar a frequentar a escola e 
crescer e contribuir para a economia nacional. Os benefícios 
económicos foram calculados para ilustrar melhor o impacto 
desta intervenção. 

Os nossos dados mostram uma média de benefício 
económico para o país onde os hospitais se encontram 
situados de 31.097 USD por cada operação numa Sala de 
Operações da KidsOR. Este é um valor médio, porque o 
benefício económico de uma operação depende de certos 
fatores, tais como a gravidade da condição cirúrgica que 
necessita de tratamento, o número de anos em que a criança 
irá subsequentemente contribuir para a economia como uma 
pessoa saudável, e a esperança de vida média no país de 
residência da criança. 

Este vasto impacto económico em PRBM demonstra que o 
aumento da capacidade cirúrgica pediátrica não só melhora 
a saúde da população, mas reforça a economia do país. Isto 
permite um crescimento e desenvolvimento continuado de 
todos os sistemas no país. 

Benefícios económicos nacionais 

$0B

$1.5B

$0.5B

$1B
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PARCERIAS GLOBAIS 

O número cada vez maior de iniciativas de saúde globais 
mudou o panorama e a estrutura do financiamento de 
saúde em países de rendimentos baixos e médios. Embora 
tentando preencher as lacunas nos cuidados de saúde dos 
países, o mau alinhamento e harmonização das parcerias 
resultou numa fragmentação que enfraquece a eficácia 
dos programas de saúde e ameaça o sistema de saúde 
pública. A coordenação eficaz entre os intervenientes de 
saúde é fundamental para atingir os respetivos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, incluindo a Cobertura de 
Saúde Universal.

Ciente da falta de cirurgiões pediátricos em África, a 
KidsOR está empenhada em financiar a formação de 120 
cirurgiões na África subsariana até 2030, dos quais 40 são 
em parceria com a Smile Train. A West African College of 

Surgeons (WACS) e a College of Surgeons of East, Central 
and Southern Africa (COSECSA) são os parceiros a prestar a 
formação. 

É vital que haja profissionais de saúde especializados para 
que haja sistemas de saúde resilientes e robustos. Contudo, 
a educação e formação dos profissionais de saúde tem uma 
deficiência de financiamento crónica, como denunciado pela 
OMS. É necessário que haja mais investimento na formação 
dos profissionais locais, porque é a única maneira de atingir 
os objetivos de saúde dos ODS de modo sustentável. 

Falámos com o Dr. Raphael Mwita, um académico da 
colaboração entre a SmileTrain e a KidsOR, que nos falou 
sobre a sua formação na COSECSA até à data: 

“O que eu gostei mais sobre a formação é o sistema de 
formação com base em competências que é realizado com 
a COSECSA, porque centra-se em tópicos estruturais que 
definem os conhecimentos, comportamentos profissionais e 
os procedimentos clínicos de base. 

Alguns dos desafios que eu gostaria que fossem resolvidos 
são a necessidade de formação prática e experiência com 
cirurgia laparoscópia, porque temos falta de equipamento 
para realizar simulações práticas de laparoscopia. 

Um momento que se destacou para mim foi quando tive a 
possibilidade de criar uma equipa de alto desempenho na 
sala de operações, especialmente para reduzir o intervalo de 
tempo entre pacientes. No passado, os assistentes médicos 
sentiam-se inferiores, até eu realçar o trabalho em equipa.” 

Dra. Alicia Massenga, que faz parte do 
programa de bolsas de estudo da KidsOR. 

Parcerias globais 

Formação de cirurgiões locais 
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“Uma sala dedicada para crianças 
permite aos profissionais de 
saúde trabalhar num ambiente 
bom e seguro.” 

Goma, RDC 

No Hospital Bethesda em Goma, o local de uma parceria 
entre a Smile Train e KidsOr, falámos com o Dr. Joseaphat 
Paluku Katswere, um cirurgião no hospital, sobre o impacto 
da Sala de Operações dedicada a pediatria.

Quais são alguns dos desafios que enfrentou ao prestar 
cuidados de qualidade aos pacientes? 

O principal desafio foi a falta de alguns materiais e/ou 
equipamento específicos para certos procedimentos. O 
outro desafio foi o facto de não temos seguro de saúde no 
hospital, por isso é pedido à maior parte das crianças que 
paguem pelos serviços. Dado o contexto da nossa região, 

com conflitos recorrentes, as famílias/crianças têm de gastar 
o pouco dinheiro que têm para aceder aos serviços de saúde 
e, na maior parte das vezes, o dinheiro nunca chega.

Porque é importante ter uma Sala de Operações dedicada 
a pediatria? 

As condições cirúrgicas têm uma carga elevada. Uma sala 
dedicada a crianças permite aos profissionais de saúde 
trabalhar num ambiente bom e seguro. Para além disso, 
com este tipo de sala, as crianças ficam relaxadas e bem-
dispostas antes e depois da operação.

Quais são as cirurgias de crianças comuns realizadas 
normalmente no vosso hospital? Tem um caso que tenha 
realizado recentemente que o tenha marcado? 

As cirurgias mais comuns são as de fissuras labiopalatinas, 
trauma, queimaduras, e outras anomalias congénitas. O 
primeiro caso que me tocou no coração foi de uma menina 
de 11 anos que foi trazida com o abdómen aberto depois 
de um acidente de tráfego. Os intestinos tinham-lhe saído 
todos para fora. Foi levada para a sala de cirurgia para uma 
intervenção. Os intestinos foram colocados novamente 
dentro da cavidade do abdómen e depois colocámos uma 
bolsa de Bogotá (um saco de plástico estéril que pode 
ser utilizado para fechar certas feridas abdominais) para 
proteger os órgãos, uma vez que a parede abdominal teve 
de ficar aberta durante alguns dias. Três dias mais tarde, 
ela regressou à sala de operações, efetuamos a lavagem 
e fechámos a parede abdominal. No quinto dia depois da 
operação, mudámos o penso e limpámos o local da cirurgia. 
A paciente teve alta no oitavo dia. 



87% 
DAS CRIANÇAS A NÍVEL 
GLOBAL QUE NÃO 
CONSEGUEM ACEDER A 
CUIDADOS CIRÚRGICOS SÃO 
DE PRBM

5
O REGISTO DA 
VIAGEM MAIS 
LONGA EFETUADA 
POR UM PACIENTE 
É DE 5 DIAS 

33
PAÍSES AFRICANOS 
TÊM UMA FALTA 
CRÍTICA DE 
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE 

DE BENEFÍCIO 
ECONÓMICO POR 
OPERAÇÃO

USD $31,097

86% 
DOS REFUGIADOS 
SÃO RECEBIDOS 
EM PAÍSES COM 

SISTEMAS DE SAÚDE 
INADEQUADOS 

9 EM 10 DAS INSTALAÇÕES DA 
KIDSOR TÊM ESTAGIÁRIOS 
CIRÚRGICOS OU DE 
ANESTESIA 

ANOS DE DEFICIÊNCIA 
EVITADOS EM 2021

510,000
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Os dados que recolhemos sobre os tempos e 
distâncias de deslocação ilustram a falta de hospitais 
com Salas de Operações dedicadas a pediatria nos 
PRBM. Quanto maior o número de hospitais com os 
quais estabelecemos parcerias e maior a capacidade 
de cirurgia de crianças em contextos de baixos 
rendimentos, mais estes números vão diminuir.

O percurso 

200km
DE DISTÂNCIA DE 
DESLOCAÇÃO MÉDIA PARA 
ACEDER A CIRURGIA 
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CHAMADA PARA AÇÃO 

Chamada para ação 

A carga global da doença 
mudou nos últimos 40 anos, 
mas o financiamento não tem 
acompanhado a mudança. 
Crianças por todo o mundo estão a sofrer em resultado disso. 
Contudo, as maiores nações e organizações financiadoras 
continuam a preferir concentrar-se nas doenças quando, 
na verdade, precisam de começar a ver as pessoas que 
necessitam de cuidados. 

Se aprendemos algo com a pandemia global, foi que a saúde 
é uma atividade global que conta com a participação de 
todos. Não podemos aceitar um sistema em que milhares 
de milhões de dólares sejam gastos todos os anos e que os 
sistemas de saúde dos PRBM continuem a ser tão frágeis 
ao ponto de dependerem totalmente de apoio externo. Na 
verdade, são tão fracos que representam um risco para 
todos. 

A concentração em problemas verticais, relacionados 
com doenças específicas, é insustentável e o fracasso 
em providenciar saúde para todos é uma catástrofe de 
planeamento financeiro. Precisamos de remodelar o setor da 
saúde global para se concentrar no reforço dos sistemas de 
saúde. 

A formação de cirurgiões locais e o investimento em 
infraestruturas cirúrgicas de alta qualidade reforça os sistemas 
de saúde. Como demonstrámos neste relatório, permite às 
nações começarem a fazer a transição para a administração 
de cuidados para as suas crianças de forma independente. 
Prova que as medidas de auxílio não são inevitáveis. Deixa os 
médicos ver os pacientes, não a doença, e prestar os cuidados 
integrais de que necessitam. 

Sem mudança, a comunidade internacional vai continuar 
a perpetuar uma situação em que os pobres dependem 
dos riscos e, o que é pior, os mais pobres de todos serão 
impedidos de ter acesso de todo aos cuidados de que 
necessitam para atingir o seu potencial. Continuará a 
haver mortes evitáveis entre as crianças, ao passo que 
os fundadores celebram sucessos concentrados nas suas 
métricas centradas em doenças específicas. 

As crianças estão a morrer a uma taxa incrível a nível 
global, porque não conseguem aceder à cirurgia segura de 
que necessitam. Estas mortes são evitáveis e cada dólar 
transferido para a cirurgia cria sistemas de saúde mais 
robustos, trazendo as crianças mais perto de uma situação 
em que se espere totalmente que atinjam o seu potencial, e 
que isso não seja apenas um sonho.
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