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Eligibilidade, transição, e políticas de co-financiamento são

cruciais no modelo catalítico de financiamento Gavi
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Duração variável Duração variável 5 anos

Limiar:

US$ 1,005 

PIB/capita Limiar para 

eligibilidade: US$ 

1,580 PNI/capita

Auto-financiamento

total



Vinte e um países terão completado a transição do apoio do 

Gavi 2020

1:Twenty-one including Ukraine
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Nove países já completaram a transição do apoio do Gavi até o 

momento

1: Nine including Ukraine

1



Oito países terão o apoio Gavi finalizado ao fim de 2017



O que seria considerada uma uma transição “bem

sucedida” na perspectiva Gavi

▪ Em junho de 2015, o conselho de administração adotou uma visão 

para transições bem-sucedidas: 

▪ “Países que expandiram seus programas nacionais de imunização

com vacinas importantes para saúde púlica e mantiveram essas

vacinas no período pós-transição com coberturas elevadas e 

equidade na população alvo, tendo estruturado ao mesmo tempo 

sistemas robustos e processos de tomada de decisão para apoiar a 

introdução de vacinas no futuro”
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Garantindo a sustentabilidade programática e financeira

para manter os avanços em direção à cobertura universal 

de saúde

Cobertura
universal

Prestação de Serviço
Financiamento de Saúde

Produtos e Tecnologia
Força de Trabalho

Liderança e Governança
Sistemas de Informação

Progressos na
direção da 
cobertura
universal

Queda ou
redução de 
cobertura

DAH Support Transition

Time

Adaptado de Ajay Tandon et al. World Bank. The “Health Financing Transition” & Fiscal Space for 

Universal Health Coverage. WB Flagship Course. October 2017



Olhando mais de perto…
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Aspecto Financeiro/ Resultado esperado

Programático



Olhando mais de perto…
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Aspecto Financeiro/ Resultado esperado

Programático



Country Birth Cohort 
(TSD)

DTP3 
Coverage

Coverage 
Trend

Equity Vaccines 
Introduced

Inst Capacity Vaccine 
Financing

Armenia 38

Honduras 169

Uzbekistan 651

Nicaragua 119

Moldova 41

Georgia 52

Guyana 15

Bolivia 255

Bhutan 13

Viet Nam 1,560

Sri Lanka 314

Mongolia 67

Azerbaijan 183 NA

Cuba 111 NA NA

Kiribati 3 NA

Timor-Leste 44

Indonesia 4,947 NA

Angola 1,177

Congo Republic 171

Papua New Guinea 219

Ukraine 203 NA NA

Sao Tome 6

Cote d'Ivoire 867

Sudan 1,348

India 25,7333

Solomon Islands 17

Lao PDR 179

Nigeria 7,322

Análise do processo de transição: Países em transição no 

período 2016-2025
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Note: DTP3 coverage: green: >90%, amber: >80-90%, red: <=80%. Coverage trend over the past 3 years. Increasing coverage: >2pp. No change: -2pp to 2pp. Decreasing coverage: <-2pp; 

Geographic equity: green = >90% of districts have >80% DTP 3 coverage; amber: >80-90% of districts >80%; red: <=80% of districts >80%; Vaccines introduced: green if 4 core vaccines 

introduced (Penta, PCV, Rota, HPV), amber if 3, red if 2 or 1; institutional capacity: World Bank CPIA Index data for “Quality Public Administration” and “Building HR”; green: avg. score >3 

and none <2.8; amber: avg <=3 and none <2.8; red: one < 2.8 (2.8 is consistent with World Bank threshold) Vaccine financing: green: if vaccine spend as share of Government Expenditure 

(GE) <0.1% and as share of Government Health Expenditure (GHE) <1%; amber: if share of GHE >=0.1% or share of GE >=1% Red: If GE and GHE above threshold; n/a: reference ata

source not available; Timor-Leste: coverage data likely artificially low; Source: WUENIC 2016, survey, WHO repository, UNICEF, World Bank, Gavi strategic demand forecast



Envolvendo os países em assuntos relacionados à 

transição através de um marco referencial
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• Avaliações externas com

diversos parceiros

• Areas: Performance do 

programa, capacidade

institucional e 

Sustentabilidade Financeira

• Re-avalição de 

prioridades para o apoio

RSS

• Relatório trimestral do 

plano de implementação

• Avaliação conjunta anual

das estratégias e sua 

implementação

• Avaliação pós-transição

do processo de transição e 

necessidades

• Ações, responsabilidade

e cronograma de cada

parceiro

• Identificação de custos e 

necessidade de apoio

técnico

• Plano compreensivo que 

leve em consideração todo

o apoio Gavi

• Apoio através de:

- Assistência técnica

- capacitação

- investimentos catalíticos

Avaliação do 

processo de 

transição

Planos de 

transição

Monitoramento Implementação

dos Planos



Países estão gerenciando a transição, mas Gavi poide

apoiar quando necessário com:

▪ Desenvolvimento de planos de transição para identificação e 

abordagem sistemática de dificuldades enfrentadas:  Plano de ação

governamental (“plano único”)

▪ Apoio adicional ao processo de transição (ex. assistência técnica, 

capacitação)

▪ Reprogramação da subvenção do RSS se necessário

▪ Compromisso de preço pós-transição

▪ Posicionamento do processo de transição Gavi no context mais amplo

de transição do financiamento de saúde

▪ Advocacia de alto-nível
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Porque monitorar a gestão do plano/subvenção da 

transição?

▪ Para traduzir o plano de transição em mudanças na pratica, nas 
atividades e para obter resultados significativos 

▪ Para monitorar progresso, conquistas, obstáculos e dificuldades

▪ Para fazer os ajustes necessários e tomar medidas corretivas 
adequadas 

▪ Para pedir apoio adicional e assistência em colaboração estreita com 
parceiros locais e externais

▪ Para informar os tomadores de decisões e para ajustar politicas, 
orçamentos e estratégias
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Uma boa gestão da transição vai facilitar 

▪ Identificar a relação entre entre as atividades priorizadas e os efeitos/resultados 

pretendidos

▪ Entender os limites do plano 

▪ Ajustar o processo em função de mudanças que não foram previstas 

▪ Comparar os resultados atingidos com resultados esperados

▪ Expandir as atividades ou mobilizar novos parceiros para atingir os objetivos
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A rede LNCT pode lhes apoiar em:  

▪ Partilhando experiências e recursos

▪ Identificando juntos boas práticas, desafios comuns e trabalhando 

para encontrar soluções

▪ Monitoramento por pares da gestão da transição 

▪ As vossas idéias ou necessidades …..
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Questões chave para a gestão da transição do apoio Gavi

▪ Estamos no bom caminho para o financiamento sustentável e para 

gerir de maneira eficiente o nosso programa de imunização e para 

assumir responsabilidade e engajamento para a fase pós-

transição?

▪ Gavi provindenciou o apoio necessário para fortalecer as 

capacidades do país a fim de alcançar uma transição e pós-

transição com sucesso? 

▪ Como a rede LNCT pode ajudar melhor neste processo?
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