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I. Envolvimento do sector privado na imunização

O Quénia gostaria 

de envolver o 

sector privado 

para continuar a 

prestar serviços de 

imunização para 

manter o acesso e 

defender a 

imunização.

Tipo de actividade

Organizações 

sem fins 

lucrativos

Prestadores 

com fins 

lucrativos

Outras 

organizações/c

orporações 

com fins 

lucrativos

Associações 

profissionais
Outras

Governo/advocacia de 

políticas
X X X X

Mobilização social/ 

criação de procura
X X X X

Prestação da imunização 

com vacinas do 

Programa nacional de 

imunizações

X X X X

Prestação da imunização 

com vacinas não 

fornecidas no Programa 

nacional de imunizações

X X X X

Prestação da imunização 

com vacinas que não se 

encontram no calendário 

do Programa nacional de 

imunizações

X X X X

Fornecimento e/ou 

manutenção de 

equipamento de cadeia 

de frio

X X X X

Aquisição de vacinas 

e/ou materiais de 

imunização

X X X X

Distribuição de vacinas 

e/ou materiais de 

imunização

X X X X

Outros

II. Coordenação da prestação de serviços

Não governamental 

Sem fins lucrativos
Com fins lucrativos

Que percentagem dos serviços de imunização é prestada por 

tipo de prestador? 

Este prestador administra vacinas fora do calendário do 

Programa nacional de imunizações?  Se sim, quais? 

Onde é que estes prestadores estão localizados? (Indique 

urbano/rural, cidades ou distritos específicos)

Este tipo de prestador cobra taxas pela imunização?  Em caso 

afirmativo, quais são as taxas?

Que subgrupos da população é que estes prestadores servem?

O governo conduz a supervisão deste prestador? Sim Sim

O que é fornecido a este prestador pelo governo para a 

imunização?

• Vacinas e equipamento de injecção

• Cadeia de frio

• Formação

• Outros

Sim - os recursos do 

governo são 

prestados para 

instalações de 

imunização

Sim - os recursos do 

governo são 

prestados para 

instalações de 

imunização

Este prestador notifica 

• 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 atividades (localização, abordagem, etc.)

Fonte do financiamento (por 

exemplo, United States 

Agency for International 

Development, Gavi, etc.)

Associação de Pediatria do 

Quénia

Promoção da imunização

• As instalações privadas são obrigadas a reportar EAPV, mas as 

taxas de reporte são baixas em instalações privadas e públicas.

• O sector privado é altamente variado no Quénia e não foi feito 

muito trabalho para aferir o seu papel. Poderá ser útil uma 

avaliação do sector privado.

• As directrizes nacionais estão em vigor para regular a prestação de 

serviços de imunização em todas as instalações.


