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I. Envolvimento do sector privado na vacinação.

A República do 

Congo procura 

envolver o sector 

privado no 

contributo do 

financiamento e 

implementação 

das actividades de 

vacinação.

Tipo de actividade

Organizações 

sem fins 

lucrativos

Prestadores 

com fins 

lucrativos

Outras 

organizações/e

mpresas com 

fins lucrativos

Associações 

profissionais
Outros

Advocacia 

governamental/política

Mobilização 

social/criação de procura
X

Vacinação com as 

vacinas do Programa 

nacional de imunizações 

(PNV)

X X Desconhecido

Vacinação com as 

vacinas não fornecidas 

pelo PNV

X X Desconhecido

Vacinação com as 

vacinas que não figuram 

no calendário do PNV

X X Desconhecido

Fornecimento ou 

manutenção de 

equipamentos da cadeia 

de frio

X X Desconhecido

Aquisição das vacinas 

ou do material de 

vacinação

X X Desconhecido

Distribuição das vacinas 

ou do material de 

vacinação

Outros

II. Coordenação da prestação de serviços
Não-governamental 

Sem fins lucrativos
Com fins lucrativos

Que percentagem dos serviços de vacinação é 

fornecida por tipo de prestador? 
6% 22%

Esse administrador administra vacinas fora do 

calendário do PNV?  Se sim, quais? 

Hepatite B à nascença, 

Meningite, Febre tifoide, 

DULTAVAX, VASPR

Hepatite B à nascença, 

Meningite, Febre tifoide, 

DULTAVAX, VASPR

Onde é que esses prestadores se encontram? 

(Indique as cidades ou distritos urbanos/rurais ou 

específicos)

Dolisie, Kibangou, 

Mossendjo, Loutété, 

Bouansa, Nkayi, Sibiti, 

Sembé, Impfondo

Brazzaville, Pointe-Noire, 

Loutété, Mouyondzi, 

Nkayi, Goma Tse Tse, 

Kinkala, Gamboma, 

Owando, Sembé, Ouesso, 

Betou

Esse tipo de prestador cobra taxas de vacinação?  

Se sim, quais são essas taxas?
Não Sim, taxas de consulta

Quais são os grupos da população que esse 

prestador de serviços serve?
Todas as camadas sociais Classe social média

O governo supervisiona esse prestador? Sim Sim

O que fornece o governo a esse prestador para a 

vacinação?

• Vacinas e material de 

injeção

• Cadeia de frio

• Formação

• Vacinas e material de 

injeção

• Cadeia de frio

• Formação

Este prestador relata 

• As 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 actividades (localização, abordagem, etc.)

Fonte de financiamento 

(por exemplo, USAID, 

Gavi, etc.)

SOS Polio Localização: comunicação social, locais públicos.

Abordagem: testemunhos sobre as consequências da poliomielite 

Desconhecido

Rotary club Local: comunicação social, organizações multilaterais

Abordagem: sensibilização sobre a luta contra a poliomielite, 

advocacia para o financiamento da vacinação

Fundos próprios

Confissões religiosas Local: locais de culto

Abordagem: sensibilização sobre a importância da vacinação 

Desconhecido

• Apoio logístico da petrolífera Total à coordenação nacional na implementação da 

campanha de vacinação reativa contra a epidemia de febre amarela em Pointe-Noire em 

Fevereiro de 2018

• Na fase piloto da implementação do projecto SMS Vaccine Recall, observou-se um 

melhor desempenho nas unidades de saúde privadas.

• Programação de postos privados de vacinação por distritos sanitários em acções de 

capacitação e produção de dados de vacinação.

• Integração de intervenientes do sector privado nos órgãos de coordenação das 

campanhas de vacinação em todos os níveis do sistema de vacinação.


