
APOIO  
PROGRAMÁTICO  
DA GAVI

Apoio para Introdução de Vacina (VIG)
Dependendo da fase de transição do país

Apoio operacional para campanhas (Ops) 
Dependendo da fase de transição do país

Auto-financiamento 
Inicial

Transição  
Preparatória Transição Acelerada Auto-financiamento 

Inicial
Transição  

Preparatória
Transição  
Acelerada

$0.80
por lactente do grupo 

que nasceu no ano 
da introdução ou 

pagamento único de 
US$100.000, optando 

pelo mais elevado

$0.70
por lactente do grupo 

que nasceu no ano 
da introdução ou 

pagamento único de 
US$100.000, optando 

pelo mais elevado

$0.60 
por lactente do grupo 

que nasceu no ano 
da introdução ou 

pagamento único de 
US$100.000, optando 

pelo mais elevado

$0.65  
por pessoa alvo

$0.55  
por pessoa alvo

$0.45  
por pessoa alvo

VACINAÇÃO DE ROTINA CAMPANHA

POPULAÇÃO  
ALVO 6 a 15 meses de idade* 9 meses a 15 anos de idade

PREÇO DA VACINA  
POR DOSE $1.50 $1.50
CUSTO PARA O PAÍS

PREÇO DA VACINA  
POR DOSE  
PARA O PAÍS

Co-financiamento com base na fase de transição

$ 0
Aquisição de vacinas  

plenamente apoiada pela Gavi

Auto-financiamento 
Inicial

Transição 
Preparatória

Transição 
Acelerada

Completamente 
Auto-financiado

$0.20
Com base na 

fracção de 
preço específica 

para o país

Com base na 
fracção de preço 
específica para 

o país
$1.50

PAGO PELA GAVI

TyVAC Typhoid Vaccine 
Acceleration Consortium

CENTER FOR VACCINE DEVELOPMENT • OXFORD VACCINE GROUP • PATH
a program of the 
Sabin Vaccine Institute

Em alguns casos, uma criança mais velha pode ser vacinada durante uma consulta de vacinação de rotina se faltar à vacina dos 6 e 15 meses.
Fonte: Guia para Candidaturas, Gavi. Apoio aos países Gavi. Disponível em www.gavi.org/support/process/apply/

Todos os custos estão em 
dólares americanos.

Custo da introdução da vacina conjugada contra a Tifoide para os  
países e apoio da Gavi, Aliança para Vacinas
A Organização Mundial da Saúde recomenda a introdução da TCV para lactentes e crianças de mais de 6 meses de idade como dose única 
e, quando exequível, uma dose única de seguimento para crianças até aos 15 anos de idade.


