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I. Envolvimento do sector privado na imunização

O Sudão gostaria 

de envolver o 

sector privado 

para dar apoio e 

fortalecer o 

sistema de 

imunização e 

aumentar o 

acesso e utilização 

dos serviços. 

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

Mobilização social/ 

criação de procura
X X X

Prestação da imunização 

com vacinas do 

Programa nacional de 

imunizações

X X X

Prestação da imunização 

com vacinas não 

fornecidas no Programa 

nacional de imunizações

Prestação da imunização 

com vacinas que não se 

encontram no calendário 

do Programa nacional de 

imunizações

Fornecimento e/ou 

manutenção de 

equipamento de cadeia 

de frio

Aquisição de vacinas 

e/ou materiais de 

imunização

Distribuição de vacinas 

e/ou materiais de 

imunização

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? 
15% 23%

Este prestador administra vacinas fora do calendário do 

Programa nacional de imunizações?  Se sim, quais? 
Não Não

Onde é que estes prestadores estão localizados? 

(Indique urbano/rural, cidades ou distritos específicos)
Urbano/rural Urbano

Este tipo de prestador cobra taxas pela imunização?  

Em caso afirmativo, quais são as taxas?
Não Não

Que subgrupos da população é que estes prestadores 

servem?

Na maioria, áreas 

pós conflito e de 

de difícil acesso

Na maioria, áreas 

urbanas

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

Vacinas e 

equipamento de 

injecção

Cadeia de frio

Formação

Outros

Vacinas e 

equipamento de 

injecção

Cadeia de frio

Formação

Outros

Este prestador notifica 

• Doses administradas

• EAPV

1. Sim

2. Sim

1. Sim

2. Sim

• Fornecimento do equipamento do PAV e formação regular

• Assegurar a entrega atempada de relatórios de rotina

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.)

Hospitais privados/clínicas

Prestadores privados

• Graças à forte advocacia da imunização a todos os níveis e aos 

esforços para aumentar a consciencialização da comunidade e a 

procura da imunização, os prestadores privados estão empenhados 

em fornecer serviços de imunização gratuitos.

• As actividades do sector privado e do governo são bem coordenadas 

ao nível nacional pelo Comité de coordenação interagencial, Comité 

de coordenação do sector da saúde, Grupo de trabalho técnico do 

PAV e GTCV e, ao nível estatal, através dos comités de coordenação 

do núcleo da saúde e amigos do PAV. As organizações privadas 

estão envolvidas no micro pleneamento e encontros de revisão.


