
A Plataforma “Learning Network for Countries in 

Transition” (LNCT)

▪ Uma plataforma dedicada ao apoio de países à medida que fazem a 

transição do apoio da Gavi para o auto-financiamento completo dos 

seus programas nacionais de vacinação 

▪ LNCT, que se pronuncia “linked” (como em conectado)

▪ 15 países-membros de várias regiões, em várias fases do processo 

de transição da Gavi

▪ O público são profissionais de saúde e tomadores de decisão em 

nível nacional envolvidos no financiamento e gestão dos programas 

de imunização nos países em transição de saída do apoio da Gavi
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Preços de Vacinas para Países 
após a Transição de Saída do 
apoio da Gavi
Série de webinars da LNCT sobre aquisição de vacinas (3 de 3)

17 de Julho de 2018

Juliette Puret, Gerente Sénior do Programa, 
Financiamento da Vacinação e Sustentabilidade, Gavi

Miloud Kaddar, Economista de Saúde Sénior, Consultor 
Independente e Facilitador Técnico da LNCT

Equipas de Modelação do mercado e 

de Financiamento e sustentabilidade 

da imunização da Gavi



Introdução
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As políticas de elegibilidade, transição e co-
financiamento são centrais no modelo de 
financiamento catalítico da Gavi

Acesso à vacinas 

subsidiadas pela Gavi 

através de um pequeno co-

pagamento enquanto se 

aumenta a capacidade de 

aquisição

Aumento progressivo 

do co-pagamento em 

preparação para a 

transição (15% por 

ano)

Transição para o 

auto-financiamento 

total no prazo de 5 

anos

Os governos 

financiam as 

vacinas de forma 

independente
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Limite nacional 

de Baixos 

Rendimentos 

WB 1005$ RNB 

pc
Limiar de 

elegibilidade:

1580$ RNB pc

Em 2018: 16 países na fase de auto-financiamento total. 

Que preço irão pagar por vacinas inicialmente subsidiadas pela Gavi?
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O «Acesso a Preços Acessíveis» (ATAP, do inglês 

Access to Affordable Prices) da Gavi serve como 

um caminho para mercados mais saudáveis
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Objectivo do seminário de hoje: esclarecer como se pode 

ter acesso aos preços semelhantes aos pagos pela Gavi 

após a transição

Partilhar informações com países em transição do apoio da Gavi sobre 

os preços das vacinas quando estes se auto-financiarem totalmente:

▪ Qual é a função da Gavi na modelação do mercado de vacinas?

▪ Quais são os compromissos dos fabricantes em termos de preços e os 

seus critérios de elegibilidade?

▪ Como é que os países podem obter mais informações sobre isso?

▪ O que existe para capacitação sobre aquisição e preços de vacinas?

Objectivos: 
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Qual é o objectivo estratégico

de modelação do mercado da Gavi?
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A visão da longo-prazo da Gavi é ter mercados saudáveis 

para vacinas, considerando todos os antígenos

Mercado de vacinas não 

saudável

Mercado de vacinas 

saudável

Fornecimento limitado

Demanda imprevisível

Preços altos, produtos inapropriados

Acesso inadequado a vacinas que 

salvam vidas

Fornecimento suficiente

Concorrência saudável

Preços baixos e sustentáveis

Produtos apropriados

Para que as vacinas certas cheguem às 

comunidades
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Quais são os compromissos de preços 

dos fabricantes?
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O valor dos compromissos de preços

▪ Qual será o valor de seu aluguel daqui a 10 anos?

▪ É possível saber?

▪ NÃO!

▪ Situação única para países que completaram o processo de 
transição do apoio da Gavi:

▪ Não existem compromissos de preços que «garantam» os preços ao 
longo do tempo em nenhuma indústria (talvez com a excepção de 
contratos com vinculação legal a longo-prazo, como vemos nos contratos a 
20 anos nas indústrias do exército ou aviação).

▪ Não existem compromissos de preços para quaisquer outros 
produtos de saúde.

▪ Valioso para países que completaram a transição do apoio da Gavi:

▪ Os «compromissos de preços do fabricante» são valiosos, uma vez que 
que, pelo menos, oferecem alguma clareza aos países em transição a 
planearem e a estimarem os orçamentos futuros para vacinas.

Um cenário contrafactual é que não temos 
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Os compromissos de preços são compromissos 

directos entre os fabricantes e os países

▪ Os compromissos de preços dos fabricantes são «anúncios públicos» feitos 
durante o último reabastecimento da Gavi. Não têm vínculo legal. 

▪ Apesar da Gavi ter facilitado a criação e operacionalização desses 
compromissos, a Gavi não esteve envolvida na definição das suas 
condições.

▪ Esses compromissos são dos fabricantes para os países e não podem ser 
garantidos pela Gavi; em última análise, a decisão recai sobre os 
fabricantes individuais.

▪ Esses compromissos são promessas dos fabricantes - não criam qualquer 
obrigação ou envolvimento para os países.

▪ Esta informação destina-se a ser conveniente e a beneficiar os países e não 
deve dar um falso sentido de segurança de que a Gavi está a «garantir» os 
preços e que os preços são pré-determinados para cada produto e país.
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Panorâmica geral de compromissos de preços de fabricantes para países 

da Gavi com auto-financiamento total

Vacina Fabricante
Duração do 

Compromisso

Características do 

compromisso

Informações 

de preço 

máx.4

Rota

GSK 10 anos1
Introduzida no país com o apoio da Gavi3

Pais já utiliza um produto GSK

Aquisição através da UNICEF/PAHO

Congelamento de 

preços

Merck
Até ao final de 

2025
País RNB per capita ≤ 3200 US$ em 2013 

Aquisição através da UNICEF/PAHO

Preço fixo 

(3,5 US$ por dose)

HPV

GSK 10 anos1
Introduzida no país com o apoio da Gavi

Pais já utiliza um produto GSK

Aquisição através da UNICEF/PAHO

Congelamento de 

preços

Merck
Até ao final de 

2025
País RNB per capita ≤ 3200 US$ em 2013 

Aquisição através da UNICEF/PAHO

Preço fixo 

(4,5 US$ por dose)

PCV

GSK 10 anos1
Introduzida no país com o apoio da Gavi

Pais já utiliza um produto GSK

Aquisição através da UNICEF/PAHO

Congelamento de 

preços 

Pfizer
Até ao final de 

2025
Aquisição através da UNICEF

Preço fixo US$:

3,30 (1 dose pres°)

3,05 (4 dose pres°)

Penta
Biological E

Até ao final de 

20192
Introduzida no país com o apoio da Gavi

Aquisição através da UNICEF

Congelamento de 

preços

Panacea 5 anos1 Introduzida no país com o apoio da Gavi

Aquisição através da UNICEF/PAHO

Congelamento de 

preços

1. A partir da data da transição até ao auto-financiamento total, quando o país já não receber apoio da Gavi

2. Compromisso válido durante 5 anos a partir de 1 de Janeiro de 2015, até ao final do ano 5 ou de 2019, conforme o que ocorrer primeiro

3. Apoio da Gavi = quando as vacinas são co-financiadas pelo país e pela Gavi para a maioria dos fabricantes

4. O congelamento de preço ou preço fixo são por apresentação específica da vacina do fabricante: por exemplo, um congelamento de 

preços pode ser fazendo com que o preço pago no último ano da transição seja mantido após a transição.



Panorâmica geral de compromissos de preços de 

fabricantes para países da Gavi com auto-financiamento 

total – por vacina

Vacina Fabricante
Duração do 

Compromisso

Características do 

compromisso

Informações 

de preço 

máx.4

Rota

GSK 10 anos1
Introduzida no país com o apoio da Gavi3

Pais já utiliza um produto GSK

Aquisição através da UNICEF/PAHO

Congelamento de 

preços

Merck
Até ao final de 

2025
País RNB per capita ≤ 3200 US$ em 2013 

Aquisição através da UNICEF/PAHO

Preço fixo 

(3,5 US$ por dose)

1. A partir da data da transição até ao auto-financiamento total, quando o país já não receber apoio da Gavi

2. Compromisso válido durante 5 anos a partir de 1 de Janeiro de 2015, até ao final do ano 5 ou de 2019, 

conforme o que ocorrer primeiro

3. Apoio da Gavi = quando as vacinas são co-financiadas pelo país e pela Gavi para a maioria dos fabricantes

4. O congelamento de preço ou preço fixo são por apresentação específica da vacina do fabricante: por 

exemplo, um congelamento de preços pode ser fazendo com que o preço pago no último ano da transição seja 

mantido após a transição.
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Vacina Fabricante
Duração do 

Compromisso

Características do 

compromisso

Informações 

de preço 

máx.4

HPV

GSK 10 anos1
Introduzida no país com o apoio da Gavi

Pais já utiliza um produto GSK

Aquisição através da UNICEF/PAHO

Congelamento de 

preços

Merck
Até ao final de 

2025
País RNB per capita ≤ 3200 US$ em 2013 

Aquisição através da UNICEF/PAHO

Preço fixo 

(4,5 US$ por dose)

Pneumo

cóccica

GSK 10 anos1
Introduzida no país com o apoio da Gavi

Pais já utiliza um produto GSK

Aquisição através da UNICEF/PAHO

Congelamento de 

preços 

Pfizer
Até ao final de 

2025
Aquisição através da UNICEF

Preço fixo US$:

3,30 (1 dose pres°)

3,05 (4 dose pres°)

Pentava

lente

Biological E
Até ao final de 

20192
Introduzida no país com o apoio da Gavi

Aquisição através da UNICEF

Congelamento de 

preços

Panacea 5 anos1 Introduzida no país com o apoio da Gavi

Aquisição através da UNICEF/PAHO

Congelamento de 

preços

1. A partir da data da transição até ao auto-financiamento total, quando o país já não receber apoio da Gavi

2. Compromisso válido durante 5 anos a partir de 1 de Janeiro de 2015, até ao final do ano 5 ou de 2019, 

conforme o que ocorrer primeiro

3. Apoio da Gavi = quando as vacinas são co-financiadas pelo país e pela Gavi para a maioria dos fabricantes

4. O congelamento de preço ou preço fixo são por apresentação específica da vacina do fabricante: por 

exemplo, um congelamento de preços pode ser fazendo com que o preço pago no último ano da transição seja 

mantido após a transição.
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Vacina Fabricante
Duração do 

Compromisso

Características do 

compromisso

Informações 

de preço 

máx.4

PCV

GSK 10 anos1
Introduzida no país com o apoio da Gavi

Pais já utiliza um produto GSK

Aquisição através da UNICEF/PAHO

Congelamento de 

preços 

Pfizer
Até ao final de 

2025
Aquisição através da UNICEF

Preço fixo US$:

3,30 (1 dose pres°)

3,05 (4 dose pres°)

Pentava

lente

Biological E
Até ao final de 

20192
Introduzida no país com o apoio da Gavi

Aquisição através da UNICEF

Congelamento de 

preços

Panacea 5 anos1 Introduzida no país com o apoio da Gavi

Aquisição através da UNICEF/PAHO

Congelamento de 

preços

1. A partir da data da transição até ao auto-financiamento total, quando o país já não receber apoio da Gavi

2. Compromisso válido durante 5 anos a partir de 1 de Janeiro de 2015, até ao final do ano 5 ou de 2019, 

conforme o que ocorrer primeiro

3. Apoio da Gavi = quando as vacinas são co-financiadas pelo país e pela Gavi para a maioria dos fabricantes

4. O congelamento de preço ou preço fixo são por apresentação específica da vacina do fabricante: por 

exemplo, um congelamento de preços pode ser fazendo com que o preço pago no último ano da transição seja 

mantido após a transição.
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Pentavalente - os preços atuais de licitação feita pela 

UNICEF aplicam-se a todos os países, independentemente 

do seu estado de elegibilidade para o apoio da Gavi

▪ Os fabricantes fizeram compromissos para os países em transição de 

saída do apoio da Gavi para as vacinas pentavalentes. 

▪ Contudo, a partir de 2017, todos os fornecedores da UNICEF para a 

vacina pentavalente estão a oferecer o mesmo preço a todos os países 

que comprem através do Fundo da UNICEF, independentemente do 

seu estado de elegibilidade ao apoio da Gavi.

▪ As informações sobre os preços da pentavalente pela UNICEF estão 

disponíveis em: https://www.unicef.org/supply/files/DTP-HepB-Hib.pdf
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Compromissos de preço do fabricante para países 

com auto-financiamento total
Aspectos fundamentais

▪ A aquisição através da UNICEF/PAHO é obrigatória, excepto se especificado 
em contrário.

▪ As novas apresentações das mesmas vacinas ou novas vacinas serão 
avaliadas para inclusão no compromisso à medida que se tornarem 
disponíveis. 

▪ Os compromissos não foram negociados pela Gavi, foram oferecidos pelos 
fabricantes. Não existe qualquer processo para renovação ou extensão dos 
termos atuais de compromisso. Se os fabricantes abordarem a Gavi quanto à 
renovação ou extensão, as informações serão comunicadas de forma 
apropriada.

▪ Mais detalhes sobre o compromisso de preço do fabricante podem ser 
encontrados nas Perguntas Frequentes (FAQs) no resumo em PDF no site 
da Gavi: http://www.gavi.org/library/gavidocuments/supply-
procurement/vaccine-price-commitments-from-manufacturers/
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Como é que os países podem obter mais 

informações sobre a sua elegibilidade para 

esses compromissos? 
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Meio de comunicação proposto: a quem contactar 

em cada instituição parceira

Para informações adicionais relativamente aos compromissos de preços, 

os países têm três linhas de contacto directo possíveis

Divisão de 
Fornecimento da 

UNICEF*

Director 
Nacional Sénior 

da Gavi

Os países também podem 

contactar os fabricantes 

directamente**
1 2 3

* Os países devem primeiro consultar os Escritórios da UNICEF em cada país, antes de cosultar a Divisão 

de Fornecimento da UNICEF. Se os países decidirem contactar a SD da UNICEF para perguntas 

relacionadas com os preços, o escritorio de país da UNICEF deve estar informado e em cópia nas 

comunicações.

https://www.gavi.org/library/gavi-documents/supply-procurement/

Breve panorâmica geral 

de todos os 

compromissos de 

fabricantes

Cada compromisso é 

detalhado em um 

** As informações de contacto do fabricante podem ser encontradas nas Perguntas Frequentes de 

Compromisso de Preço:

D
is

p
o

n
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e
l 
o

n
li

n
e

https://www.gavi.org/library/gavi-documents/supply-procurement/


Como é que os países podem obter mais 

informações sobre os preços das vacinas?

20 | www.lnct.global



Ferramentas para acesso a informações sobre 

vacinas e publicações existentes disponíveis para 

todos os países

Perfil de produto 

detalhado

Perguntas 

Frequentes do 

Fabricante

Menu de Produtos para 

Vacinas Apoiadas pela Gavi

Preços de Concessão de 

Licitação

V3P/MI4A

Folha de Dados sobre 

Preços de Vacinas

Ferramentas

Publicações

A Vacina Certa 2a

Ed.

Notas sobre mercados

Prémios de Transparência
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https://www.unicef.org/supply/files/Product_Menu_08_January_2018.pdf
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform/en/
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform/module2/Factsheet_vacc_pricing_Gavi_transitioning_2017.pdf
https://www.msf.org.za/about-us/publications/reports/right-shot-2015


Várias iniciativas em andamento para fortalecer 

capacidade nos países para apreçamento e aquisição 

de vacinas

▪ O conhecimento e compreensão dos preços das vacinas requer 

tempo e construção de capacidades aos níveis global, regional e 

nacional.

▪ O envolvimento no processo de transição e pós-transição inclui apoio 

na construção da capacidade nacional para aquisição de vacinas. 

▪ Os parceiros da Gavi iniciaram as seguintes iniciativas (parcialmente 

financiados pelo financiamento SFA de sustentabilidade da Gavi):

LNCT – Learning Network for 

Countries in Transition

https://lnct.gl (foco na aquisição de 

vacinas em 2018 - webinar sobre 

preços e aquisição)

VPPN - Vaccine Procurement 

Practitioner Network (UNICEF)

http://www.vppnetwork.org/ Desenvolvimento de um módulo 

online sobre aquisição de vacinas 

(UNICEF)

Desenvolvimento de uma 

ferramenta de avaliação de 

aquisição de vacinas (UNICEF)

Desenvolvimento de 16 folhas de 

dados sobre países em transição de 

saída do apoio da Gavi sobre preços 

de vacinas (OMS)

Assistência técnica dirigida 

(Parceiros)
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Resumo e conclusões
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Preços das vacinas após a transição da Gavi: 

principais pontos a reter

▪ Situação única para as vacinas: existem compromissos dos fabricantes em 

relação aos preços após a transição da Gavi.

▪ Esses compromissos são dos fabricantes para os países e não podem ser 

garantidos pela Gavi.

▪ Cada país deve analisar os dados para verificar se os compromissos se 

podem aplicar ou não (consultar o diapositivo 15).

▪ A Gavi, UNICEF e a OMS podem ajudar na obtenção de mais 

informações. Os países também podem contactar os fabricantes 

directamente.

▪ Existem várias iniciativas em andamento para fortalecer o conhecimento e 

capacidades de aquisição de vacinas.

INFORMAÇÕES DE CONTACTO @ Gavi:
Juliette Puret, Gerente Sénior do Programa, Equipa de Financiamento da Vacinação e Sustentabilidade

Jpuret-external-consultant@gavi.org

Edward Baker, Especialista Sénior - Estratégia, Desenvolvimento e Licitações, Política e Modelação do 
Mercado 

ebaker@gavi.org
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PERGUNTAS
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Resumo das perguntas e discussão (1 de 2)
▪ Quantos países estão na fase de pós-transição e quantos estão a beneficiar dos preços Gavi?

De momento, existem 16 países em pós-transição e todos eles mencionaram o acesso a um preço 
semelhante. Já não podemos falar dos preços Gavi, porque, por definição, já não se trata da Gavi. Pode ser 
um pouco diferente, devido a todos os diferentes compromissos e cada país tem um acesso diferente. Os 
preços mencionados durante esta apresentação são, no geral, os preços máximos, mas podem ser mais 
baixos na realidade.

▪ É possível trocar para outra apresentação e beneficiar do preço Gavi para uma vacina introduzida 
com o apoio da Gavi?
É uma pergunta complicada... depende de cada fabricante. [A] primeira coisa que deve analisar é a 
apresentação que tem e, então, ver se valeria a pena mudar para outras, não tendo apenas em conta o 
preço, mas também a capacidade de armazenamento, capacitação, etc. A maioria dos fabricantes permite 
que o país troque [com a excepção da] GSK. 

▪ Algum país Gavi adoptou a nova vacina contra o rotavírus? 
Em termos de países da Gavi em fase pós-transição, não me parece. Para todos os países da Gavi, está a 
ser discutido, especialmente no que diz respeito a questões de fornecimento que podem [ocorrer com] as 
diferentes vacinas no geral. Isto seria facilitado pela Gavi. 

▪ Qual é o procedimento para aceder ao preço AMC para a PCV se o país não introduziu a PCV durante 
o seu período de elegibilidade? 
Temos de ter em consideração que a AMC é muito específica apenas para o mercado da PCV, que 
basicamente se baseia em ferramentas de financiamento que podem baixar os maiores subsídios das 
vacinas. Os países pagam 3,5 dólares menos agora e a Gavi está a pagar 3,5 dólares, o que significa que os 
fabricantes estão a receber 7$ por dose. Devido à AMC, muitos países conseguiram introduzir a vacina. A 
AMC só existe até 2020 por enquanto e o processo para se beneficiar directamente dela é diretamente 
através da Gavi e da UNICEF - um país só precisa contactar a UNICEF ou a Gavi e expressar interesse no 
produto. Cada país da Gavi faz automaticamente parte da AMC, mas para países na pós-transição, é preciso 
verificar também junto do fabricante.
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Resumo das perguntas e discussão (2 de 2)
▪ Foi mencionado que uma das condições é que os países utilizem a UNICEF ou PAHO. Para países na fase de 

pós-transição, estes poderão ter os seus próprios regulamentos sobre aquisição e poderão ter de utilizar o 

seu mecanismo de auto-aquisição. É possível os países fazerem auto-aquisição e beneficiarem dos preços 

Gavi? 

No geral, os fabricantes especificaram que a aquisição tem de ser através da UNICEF ou PAHO. Isto porque é muito 

mais fácil para eles preverem a demanda e ajustar o fornecimento de acordo. A Gavi não negociou nada sobre estes 

compromissos e não é algo que nós [Gavi] possamos mudar, mas se um país está a fazer a auto-aquisição, deve 

conseguir. Pode ser discutido com o fabricante. 

▪ Qual a melhor forma para as equipas nacionais estarem informadas sobre os últimos desenvolvimentos ou 

alterações na política ou práticas relacionadas com os preços das vacinas para países após a transição?

A melhor forma é verificar primeiro no site da Gavi, que é actualizado com bastante frequência. Não prevemos 

quaisquer alterações nestes compromissos, pois não houve processo de renegociação desses compromissos para o 

futuro. Encorajaria esses países a procurarem informações sobre os preços que já pagam e os preços que pagariam 

após a transição. Para além disso, perguntarem diretamente ao seu director nacional sénior da Gavi. 

▪ Os preços Gavi estão disponíveis para países com RNB per capita semelhante ao dos países que já se 

graduaram do apoio da Gavi? Existem condições?

Poderá haver alguns fabricantes que calculam com base no RNB per capita, mas isso baseia-se mais no RNB per 

capita do passado. Já é uma condição, porque o que explica que um país está na pós-transição devido à política de 

transição da Gavi é que se baseia na RNB per capita. Um fabricante tem uma condição, [em que] a RNB per capita 

em 2013 tem de ficar abaixo de 3200 USD. A ideia por detrás disto é que se um país tem uma capacidade muito 

pequena de pagar, há mais hipóteses de ser elegível para esses compromissos.

▪ Existe alguma monitorização dos preços das vacinas no pós-transição? Por quem e como?

Ainda estamos a desenvolver, pois é uma coisa nova para os países na pós-transição. De momento, o processo de 

monitorização será feito através da UNICEF, pois estiveram envolvidos na política de transparência dos preços que 

oferecem aos países. Se os países inserirem os dados na ferramenta V3P sobre o preço que estão a pagar, essa é 

outra forma de monitorizarem o que será o preço após a transição. Na Gavi, conseguimos provavelmente ter acesso a 

estas informações em colaboração com a UNICEF. 
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Continue a discussão sobre este tema no       

fórum de discussão da LNCT

Explorar em: https://lnct.global/forums/forum/discuss/
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