
Catálogo da Rede Linked de ações de imunização Recursos 
para fortalecer a programação de imunização nacional

Rede Linked de ações de imunização (Linked) representa um componente integral da abordagem 
estratégica da Gavi para lidar com países de rendimento médio (PRM) com o objetivo de prevenir  
um recuo na cobertura das vacinas e para conduzir a introdução sustentável de vacinas em falta 
essenciais. A Linked concebe e implementa abordagens de aprendizagem colaborativa que juntam 
profissionais de saúde, peritos técnicos e parceiros de imunização nacionais para identificarem desafios 
comuns nos programas de vacinação e as estratégias transformativas que vão levar a uma maior 
resiliência, equidade e sustentabilidade. Este resumo delineia os principais recursos produzidos pela  
Linked para os países se inspirarem para endereçarem barreiras à sustentabilidade, equidade  
e à introdução de novas vacinas.

Implementar Registos de vacinação eletrónicos (RVE)

Os países que procuram melhorar a eficácia e a precisão dos seus sistemas de comunicação da 
imunização podem pegar em algumas das lições e considerações de implementação destes recursos 
para facilitar uma transição suave dos sistemas com suporte de papel para os sistemas eletrónicos.

• Compromisso de Aprendizagem: Benefícios e considerações de implementação para  
os Registos de Vacinas Eletrónicos (RVE)

• Blogue: Os países da Linked aprendem com a Austrália, Butão e Vietname sobre os benefícios 
potenciais e desafios na implementação dos Registos de Vacinas Eletrónicos

Aumentar o acesso a vacinas em falta essenciais (vacina contra o papilomavírus 
humano, vacina antipneumocócica conjugada, rotavírus)

• Compromisso de Aprendizagem: Tomada de decisões nacionais quanto à introdução de novas 
vacinas

• Resumo: Tomada de decisões para a introdução de novas vacinas: Três principais conclusões  
da experiência da Geórgia com a introdução das vacinas do rotavírus e do vírus do papiloma humano

• Resumo: Introdução da vacina contra o papilomavírus humano: Comunicação e colaboração  
entre sectores- Lições aprendidas com a Geórgia e o Usbequistão

• Perspetiva dos profissionais de saúde: Lições do Usbequistão sobre a Introdução bem-sucedida  
das vacinas contra o papilomavírus humano no país

• Painéis de controlo dos países de rendimento médio da Linked

À medida que os países se preparam para a introdução nacional de três vacinas em falta essenciais,  
os profissionais de saúde da imunização e outras partes interessadas podem utilizar as experiências  
e lições delineadas nestes recursos para conceberem e implementarem estratégias para mitigarem  
e ultrapassarem barreiras para atingirem uma elevada cobertura das vacinas.

https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-learning-engagement-leveraging-covid-19-electronic-immunisation-registries-eirs-for-routine-immunisation/
https://www.linkedimmunisation.org/blog/linked-countries-learn-from-australia-bhutan-and-vietnam-about-the-potential-benefits-and-challenges-in-implementing-electronic-immunisation-registries/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-learning-engagement-national-decision-making-in-the-introduction-of-new-vaccines/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/decision-making-for-new-vaccine-introduction-three-key-takeaways-from-georgias-experience-introducing-the-rotavirus-and-human-papillomavirus-vaccines/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/hpv-vaccine-introduction-communications-intersectoral-collaboration-lessons-learned-from-georgia-and-uzbekistan/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-practitioner-perspective-lessons-from-uzbekistan-on-the-successful-introduction-of-hpv-vaccines/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-middle-income-country-dashboards/


Fortalecer a capacidade dos Recursos Humanos (RH)

• Podcast: Ultrapassar os desafios da mão-de-obra de imunização devido à COVID-19
• Blogue: Ultrapassar os desafios da mão-de-obra de imunização devido à COVID-19
• Perspetiva dos profissionais de saúde: Experiência do Sri Lanka na mobilização dos militares  

para a resposta à COVID-19
• Blogue: Mobilização dos serviços médicos militares para a resposta à COVID-19: Como o esforço 

conjunto entre civis e militares do Sri Lanka aliviou o peso sobre os profissionais de saúde  
e assegurou a continuação da imunização de rotina

• Intercâmbio de aprendizagem: Fortalecer o desempenho dos profissionais de saúde
• Blogue: Será que incentivos financeiros e não-financeiros podem fortalecer o desempenho  

do programa de imunização?

Os países que estão a sofrer diminuição nas capacidades institucionais nos seus programas de imunização, 
devido à diminuição da disponibilidade dos profissionais de saúde ou falta de formação e supervisão  
de assistência podem utilizar as estratégias destes recursos para melhorar o desempenho dos profissionais 
de saúde.

Fortalecimento da prestação da imunização através das plataformas de CSP

Os países a experimentarem desafios na integração da imunização numa plataforma de cuidados  
de saúde primários (CSP) podem utilizar as abordagens promissoras destes recursos para fortalecer  
a prestação de serviço e aumentar a cobertura da imunização.

• Workshop: Fortalecimento da prestação dos serviços de imunização através de plataformas de CSP
• Resumo: Principais conclusões do Encontro de aprendizagem da Linked sobre o fortalecimento  

da prestação de imunização através de plataformas de cuidados de saúde primários (CSP)

Repor e reforçar os serviços de imunização de rotina para recuperar  
crianças não imunizadas

• Workshop: Recuperação dos atrasos na imunização e Reconstruir melhor no seguimento da COVID-19

Os países que observaram uma diminuição na cobertura da imunização como um resultado da pandemia 
da COVID-19 podem adaptar as boas práticas e as experiências nacionais partilhadas durante este 
workshop para assegurar que se chega às crianças com os serviços de imunização.

Fortalecer a procura da comunidade por e a confiança nas vacinas  
e nos serviços de imunização

• Perspetiva dos profissionais de saúde: Lições da Moldávia sobre o Aproveitamento dos farmacêuticos 
para aumentar a procura das vacinas contra a COVID-19

Os países que precisam de aumentar a consciência, confiança e procura pelas vacinas entre  
as populações-alvo podem aprender com a abordagem partilhada nesta Perspetiva dos profissionais  
de saúde, onde a Moldávia utilizou farmacêuticos para combater a baixa confiança nas vacinas  
e aumentar a cobertura das vacinas contra a COVID-19 e como tirar partido dessa experiência  
para a imunização de rotina. 

https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-workshop-clearing-immunisation-backlogs-and-building-back-better-in-the-wake-of-covid-19/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-practitioner-perspective-lessons-from-moldova-on-increasing-covid-19-vaccine-coverage/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-workshop-strengthening-the-delivery-of-immunisation-services-through-phc-platforms/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-brief-key-takeaways-from-linked-learning-engagement-on-strengthening-immunisation-service-delivery-through-primary-health-care-phc-platforms/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-podcast-overcoming-immunisation-workforce-challenges-due-to-covid-19/
https://www.linkedimmunisation.org/blog/overcoming-immunisation-workforce-challenges-due-to-covid-19/
https://www.linkedimmunisation.org/blog/mobilizing-the-military-medical-services-for-covid-19-response-how-sri-lankas-joint-civil-military-efforts-relieved-health-workers-and-ensured-continuance-of-routine-immunisation/
https://www.linkedimmunisation.org/blog/mobilizing-the-military-medical-services-for-covid-19-response-how-sri-lankas-joint-civil-military-efforts-relieved-health-workers-and-ensured-continuance-of-routine-immunisation/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/linked-virtual-learning-exchange-strengthening-health-worker-performance/
https://www.linkedimmunisation.org/blog/can-financial-and-non-financial-incentives-strengthen-immunisation-programme-performance/


A Linked é uma evolução da Learning Network for Countries in Transition (LNCT), uma rede de aprendizagem 
colaborativa que funcionou de 2017 a 2021, apoiando mais de 20 países na transição do apoio da Gavi  
para o financiamento doméstico completo dos seus programas nacionais de imunização. Os compromissos 
da LNCT foram organizados em torno de 8 áreas prioritárias identificadas nacionalmente: COVID-19, Envolver 
o sector privado no apoio à imunização, Financiamento dos programas de imunização, Financiamento  
e gestão dos programas de imunização em sistemas de saúde descentralizados, Imunização e cobertura 
de saúde universal, Gerir a transição Gavi, Hesitação perante a vacinação e procura, bem como 
aprovisionamento de vacinas. Abaixo, assinalámos alguns recursos selecionados relevantes para  
além da transição da Gavi que podem ser utilizados por países da Linked.

• Financiamento da imunização: Um guia de recursos para defensores, legisladores e diretores  
de programa

• Apresentações adaptáveis e vídeos de tutoriais: Defesa do investimento na imunização
• Resumo: Mobilizar recursos para a imunização em sistemas de saúde descentralizados
• Mobilizar recursos para a imunização em sistemas de saúde descentralizados: Uma revisão 

documental das experiências de países da LNCT
• Quatro coisas que os Ministros das Finanças precisam de saber sobre imunização em países  

em transição de saída do apoio da Gavi

Financiamento e gestão de programas de imunização 

Endereçar a hesitação perante as vacinas e a procura

• Módulos do curso online: Conceber estratégias de comportamento para a imunização
• Estudos de caso em vídeo: Saber como criar empatia e criar procura para vacinas no seio  

de grupos vulneráveis
• Blogue: Combater a hesitação perante as vacinas através do Storytelling: 4 pontos chave sobre  

o poder desta abordagem persuasiva

• Workshop: Envolver o sector privado no apoio à imunização
• Webinar: Envolver o sector privado no apoio à prestação da imunização: Lições da Nigéria

Envolver o sector privado

O nosso site contém um repositório de conhecimento atualizado regularmente de ferramentas  
e recursos, bem como notícias, eventos e muito mais! Visite-nos em www.linkedimmunisation.org.

https://lnct.global/resources/lnct-online-learning-course-modules-designing-behavioral-strategies-for-immunization/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/lnct-resources-learning-how-to-create-empathy-and-build-demand-for-vaccines-among-vulnerable-groups/
https://www.linkedimmunisation.org/blog/combating-vaccine-hesitancy-through-storytelling-four-key-insights-on-the-power-of-this-persuasive-approach/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/lnct-workshop-resources-engaging-the-private-sector-to-support-immunization/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/lnct-webinar-engaging-the-private-sector-to-support-immunization-delivery-lessons-from-nigeria/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/immunization-financing/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/making-the-case-for-investing-in-immunization/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/lnct-brief-mobilizing-resources-for-immunization-in-decentralized-health-systems/
https://www.linkedimmunisation.org/resources/lnct-resource-mobilizing-resources-for-immunization-in-decentralized-health-systems-a-desk-review-of-lnct-country-experiences/
https://www.linkedimmunisation.org/blog/blog-4-things-ministers-of-finance-need-to-know-about-immunization-in-gavi-transitioning-countries/



