
 

 
 
 

Comunicação eficaz entre os provedores de saúde e 
os pais e cuidadores de crianças pode aumentar a 
vacinação infantil e fortalecer os serviços de 
imunização em países em desenvolvimento. Um dos 
principais desafios, porém, é encontrar a melhor 
forma de integrar as estratégias de comunicação 
baseadas em evidências no programa de vacinação. 

COMMVAC 2 visa desenvolver guiões de orientação 
para os decisores políticos e gestores de programas 
sobre como fortalecer e aumentar a vacinação em 
países em desenvolvimento por meio da integração 
de estratégias de comunicação baseadas em 
evidências adaptadas para as condições locais. 

 

Este é um projecto de métodos mistos, com cinco 
componentes: 

Mapear a gama de actividades de comunicação 
utilizados em campanhas de vacinação 
Desenvolver um quadro de resultados de 
intervenções de comunicação entre os provedores 
de serviços e os pais, para melhorar a vacinação 
infantil 
Descrever e analisar como os programas de 
vacinação implementam as intervenções de 
comunicação para melhorar a vacinação infantil, 
incluindo a forma como estes são apresentados, 
combinados e fornecidos 
Analisar os dados de forma sistemática sobre as 
barreiras do sistema de saúde e facilitadores para o 
sucesso sustentável e reforço das intervenções de 
comunicação de vacinação 

Desenvolver e difundir orientações de melhores 
práticas em intervenções de comunicação de 
vacinação, eficazes para aplicação em países em 
desenvolvimento. 

 
 
 
 
 

Estes incluem: (1) uma abordagem para padronizar 
os resultados e servir para futuros estudos de 
intervenção de comunicação de vacinação; (2) 
compreensão mais profunda da série de intervenções 
de comunicação de vacinação a ser fornecidos em 
países menos desenvolvidos e os fatores associados à 
sua implementação; (3) melhoria da vacinação 
infantil nos países menos desenvolvidos, e (4) 
recursos de conhecimento os para países menos 
desenvolvidos. 
 
 
 
 

 
 
Os parceiros do projecto COMMVAC incluem o 
Centro de Conhecimento para os Serviços de Saúde 
da Noruega; Universidade La Trobe Melbourne de 
Austrália, Universidade de Calabar na Nigéria; o 
Ministério da Saúde de Moçambique; o Instituto 
Tropical e Saúde Pública / Centro para a Saúde 
Internacional da Suíça, União Internacional para a 
Promoção da Saúde e Educação da Bélgica e 
Universidade Pontifícia Católica de Chile. O projecto é 
financiado pelo Conselho de Investigação da 
Noruega. 
 

Para mais informações sobre o 
projecto visite o nosso site: 
www.commvac.com  ou contate 
Simon Lewin, email: 
Simon.lewin@nokc.no  
 
Fotos: Gates Foundation (www.flickr.com/photos/
gatesfoundation). Licença Creative Commons 

‘Comunicação para vacinação’ (COMMVAC) 2: 

Implementação de intervenções de comunicação 

para melhoria da vacinação de crianças dos países 

em desenvolvimento  
 

Antecedentes do projecto COMMVAC 2 

Quais são os objectivos específicos do 

projecto COMMVAC 2? 

Qual é o objectivo geral do projecto 

COMMVAC 2? 

Quais são os resultados esperados do 

projecto COMMVAC 2? 

Quem está envolvido no projecto 

COMMVAC 2? 
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