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I. Envolvimento de sector privado na vacinação A Costa do Marfim

deseja incentivar o 

sector privado a 

desenvolver 

actividades de 

vacinação para 

crianças de 0 a 11 

meses, meninas de 9 

anis e grávidas no seu 

seio, através de uma 

oferta de vacinação 

equitativa para a 

criação, de modo a 

aumentar a cobertura 

da vacinação, reduzir 

desigualdades e 

abandonos.

Tipo de actividade

Organizações 

sem fins 

lucrativos

Prestadores 

com fins 

lucrativos

Outras 

organizações/e

mpresas com 

fins lucrativos

Associações 

profissionais
Outros

Advocacia 

governamental/política

Mobilização 

social/criação de procura
X X Desconhecido Desconhecido

Vacinação com as 

vacinas do Programa 

nacional de imunizações 

(PNV)

X X Desconhecido Desconhecido

Vacinação com as 

vacinas não fornecidas 

pelo PNV

X X X X

Vacinação com as 

vacinas que não figuram 

no calendário do PNV

X X Desconhecido Desconhecido

Fornecimento ou 

manutenção de 

equipamentos da cadeia 

de frio

X X Desconhecido Desconhecido

Aquisição das vacinas 

ou do material de 

vacinação

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido

Distribuição das vacinas 

ou do material de 

vacinação

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido

Outros

II. Coordenação da prestação de serviços
Não-governamental 

Sem fins lucrativos
Com fins lucrativos

Que percentagem dos serviços de vacinação é 

fornecida por tipo de prestador? 
3% 12%

Esse administrador administra vacinas fora do 

calendário do PNV?  Se sim, quais? 
Desconhecido Desconhecido

Onde é que esses prestadores se encontram? 

(Indique as cidades ou distritos urbanos/rurais ou 

específicos)

Distrito Abidjan 1 e Abidjan 2 Distrito Abidjan 1 e Abidjan 2

Esse tipo de prestador cobra taxas de vacinação?  Se 

sim, quais são essas taxas?

- Vacina PNV gratuita

- Vacina excepto PNV no 

acto: Desconhecido

- Vacina PNV gratuita

- Vacina excepto PNV no 

acto: entre 500 Fr e 2000 Fr

Quais são os grupos da população que esse 

prestador de serviços serve?

Quem utiliza vacinas PNV: 

mais de 20 km de postos de 

saúde públicos. As 

populações são menos e 

financeiramente pobres 

Aqueles que não utilizam 

vacinas PNV: Desconhecido

Quem utiliza vacinas PNV: 

mais de 20 km de postos de 

saúde públicos. As 

populações são menos e 

financeiramente pobres 

Aqueles que não utilizam 

vacinas PNV: Desconhecido

O governo supervisiona esse prestador?
Apenas aqueles que utilizam 

as vacinas PNV

Apenas aqueles que utilizam 

as vacinas PNV

O que fornece o governo a esse prestador para a 

vacinação?

Aqueles que utilizam as 

vacinas PNV:

• Vacinas e material de 

injecção

• Cadeia de frio

• Formação

Aqueles que utilizam as 

vacinas PNV:

• Vacinas e material de 

injecção

• Cadeia de frio

• Formação

Este prestador relata 

• As doses administradas

• EAPV

1. Sim

2. Sim

1. Sim

2. Sim

IV. Boas práticas e lições aprendidas

V. Desafios

III. Criação de procura e advocacia

Nome da 

organização
Descrição das actividades (localização, abordagem, etc.)

Fonte de 

financiamen

to

Orange Côte 

d’Ivoire

Implicada na implementação do projecto M-Vaccin: Lembrete de contacto de vacinação para 

mães e responsáveis por mensagens escritas ou de voz. Actualmente, cobre 29 Distritos 

Sanitários.

Gavi, 

Orange

Jhpiego 
Apoiou o PNV desde a introdução da vacina contra o HPV e na intensificação da vacinação 

contra o HPV no contexto da COVID-19
Gavi

FENOSCI

Fédération Nationale des Organisations de Santé de Côte d’Ivoire (FENOSCI), que reúne 

mais de trezentas (300) organizações formadas por ONG, Fundações, Redes Temáticas e 

Organizações de Medicina Tradicional, actua como uma interface entre o Estado e essas 

Organizações da Sociedade Civil que atuam no domínio da saúde.

Gavi, Estado

• Paragem da utilização das vacinas do PNV pagas nas unidades de saúde privadas

• Participação, adesão às actividades de vacinação suplementares

• A M-Vaccin está a aproveitar a forte utilização da telefonia móvel na Costa do Marfim para 

colmatar a falta de informação para as mães sobre os serviços de imunização, o que afecta 

negativamente a cobertura da imunização. É um sucesso graças à monitorização escrupulosa 

das etapas de criação e implementação de um projeto, ao envolvimento de todas as partes 

interessadas na concepção do projeto (VillageReach, Orange CI, DCPEV) e a reuniões de 

proximidade com prazo para conclusão de tarefas por comissão. 

• A formação, o coaching e a avaliação são essenciais para o sucesso de uma intervenção que 

envolve a implantação de novas tecnologias como a M-Vaccin.

• A FENOSCI é a principal agregadora das OSC de saúde na Costa do Marfim. O seu objectivo é 

servir de interface entre o Estado da Costa do Marfim e as organizações da saúde. A FENOSCI 

é uma mais-valia para o PAV, pois contribui para a investigação e recuperação de crianças de 

zero a onze meses perdidas no seguimento e não vacinadas. Portanto, ajuda a reduzir os 

abandonos e a aumentar a sensibilização das comunidades, o que ajudará a aumentar a 

cobertura de vacinação.


