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I. Envolvimento do sector privado na imunização

A Geórgia gostaria 

de envolver o 

sector privado 

para apoiar a 

criação de procura 

e melhorar o 

desempenho da 

imunização. 

Tipo de actividade

Organizaçõe

s sem fins 

lucrativos

Prestadores com fins 

lucrativos

Outras 

organizações/corp

orações com fins 

lucrativos

Associações 

profissionais
Outras

Governo/advocacia de 

políticas

Mobilização social/ criação de 

procura

X (alguns prestadores promovem 

vacinas comerciais no Facebook)

Prestação da imunização com 

vacinas do Programa nacional 

de imunizações

X

Prestação da imunização com 

vacinas não fornecidas no 

Programa nacional de 

imunizações

X

Prestação da imunização com 

vacinas que não se encontram 

no calendário do Programa 

nacional de imunizações

X

Fornecimento e/ou 

manutenção de equipamento 

de cadeia de frio

X

Aquisição de vacinas e/ou 

materiais de imunização

X (para vacinas fora do Programa 

nacional de imunizações e que 

não estejam no calendário do 

Programa nacional de 

imunizações)

Distribuição de vacinas e/ou 

materiais de imunização

X (para vacinas fora do Programa 

nacional de imunizações e que 

não estejam no calendário do 

Programa nacional de 

imunizações)

Outros

II. Coordenação da prestação de serviços

Com fins lucrativos

Que percentagem dos serviços de imunização é 

prestada por tipo de prestador? 

98% (95% dos prestadores de serviços são privados com fins 

lucrativos)

Este prestador administra vacinas fora do 

calendário do Programa nacional de imunizações?  

Se sim, quais? 

Sim, mas não todos os prestadores: Gripe, Varicela, Febre 

Amarela, Meningite, Hepatite A, HPV

Onde é que estes prestadores estão localizados? 

(Indique urbano/rural, cidades ou distritos 

específicos)

a nível nacional em áreas urbanas e semi-urbanas (distritos)

Este tipo de prestador cobra taxas pela 

imunização?  Em caso afirmativo, quais são as 

taxas?

Apenas vacinas comerciais para o PNV. As mudanças são 

menos prevalentes agora, uma vez que as vacinas fornecidas 

pelo Governo e as vacinas comerciais são quase idênticas, 

ainda assim, alguns prestadores promovem vacinas 

comerciais com fins lucrativos (chegando a 3% das crianças). 

Cobram pelas vacinas, materiais, RH. 

Que subgrupos da população é que estes 

prestadores servem?
Todos

O governo conduz a supervisão deste prestador? Sim

O que é fornecido a este prestador pelo governo 

para a imunização?

• Vacinas e equipamento de injecção

• Formação

• Cadeia de frio (para alguns prestadores de serviço)

Este prestador notifica 

• Doses administradas

• EAPV

1. Sim

2. Sim

IV. Boas práticas e lições aprendidas

V. Desafios

III. Criação de procura e advocacia

Nome da organização Descrição das atividades (localização, abordagem, etc.)

Fonte do financiamento (por 

exemplo, United States 

Agency for International 

Development, Gavi, etc.)

Ainda não definido Em 2020, o programa do Governo para a imunização incorpora uma linha 

orçamental para actividades de comunicação, depois da aquisição do 

serviço (ainda não prestado), uma empresa privada vai prestar o serviço. 

Serão actividades de comunicação a nível nacional.

Fundos governamentais

• Os regulamentos estatais aplicam-se igualmente a prestadores públicos e privados 

(incluindo para vacinações comerciais), incluindo para prestação de serviços, 

armazenamento de vacinas, reportes e monitorização 

• Com fins lucrativos, alguns prestadores de serviços privados com fins lucrativos promovem 

as suas vacinas comerciais, levando a OOP para a população Tal prática era disseminada 

quando algumas vacinas suportadas pelo Governo foram fabricadas em países não-

ocidentais, o que levou alguns grupos a duvidar da sua qualidade. Por conseguinte, o 

Governo decidiu adquirir vacinas (por exemplo, a vacina hexavalente) junto de fabricantes 

ocidentais.

• Baixa motivação dos prestadores privados para melhorarem o desempenho ao nível da 

imunização (não existem esquemas de incentivos monetários ou outros, bem como 

penalizações, em vigor)

• Desde a reforma dos cuidados de saúde de 2007, quase todas as clínicas de cuidados 

de saúde passaram a ser privadas. Consequentemente, as organizações privadas com 

fins lucrativos estão menos interessadas num elevado desempenho para serviços de 

saúde públicos preventivos. Para além disso, não existem regulamentos que iriam 

encorajar as clínicas de UHC privadas a melhorar o seu desempenho na vacinação. 


