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Antecendentes

Um Departamento de DST-Aids-HV/SVS/MS,

dois resultados para a sociedade:

 Redução da transmissão do 
HIV/DST/HV

 Melhoria da qualidade de vida das 

pessoas com DST/HIV/Aids e HV

Epidemia concentrada, estabilizada em 

patamares elevados
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RESULTADOS

Consolidação do Programa.

Ampliação da cobertura  e qualificação dos 

serviços.

Sustentabilidade e descentralização do 
Programa.

PROJETO

AIDS I

94-98

AIDS II

99-03

AIDS III

04-07

BIRD

US$ milhões

160 (64%)

165 (65%)

100 (50%)

NACIONAL

US$ milhões

90 (36%)

90 (35%)

100 (50%)

$ ORÇ. 

DEPTO

68,5%

16%

9%

Antecendentes

AIDS SUS, um projeto, dois objetivos:

1. Aumentar o acesso aos serviços de 

prevenção, diagnóstico, tratamento em DST e 

HIV/Aids  para as populações vulneráveis;

2. Melhorar o desempenho dos programas de 

DST e Aids nos três níveis de governo, por 

meio da gestão baseada em resultados e 

melhoria da governança.

Incidir nos meios para melhorar os fins
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2. Cadeia de Resultados

Insumos Atividades Produtos Resultados
Resultados

de longo

prazo

Recursos 
Humanos, 
Financeiros 
e infra-
estrutura 

Distribuição 
de  
preservati-
vos

Implemen
tar  
Sistema de 
premiação 

Redução da 
transmissão 
do HIV

Nº de 
preservati-
vos 
distribuidos

6

3. Pergunta básica da pesquisa

 Qual o efeito da implementação do 
sistema de premiação sobre a distribuição 
de preservativos nos municípios da Política 
de Incentivo?
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4. Indicadores de Resultado

 Preservativos distribuídos
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5. Estratégia /Método de Identificação

 Método: Distribuição aleatória

 Criar grupo de controle e grupo de 
tratamento aleatóriamente:

Grupo tratamento: Informado sobre 
possibilidade de premio

Grupo controle: não informado sobre 
possibilidade de premio
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6. Dados e Amostra

 Dados do SIS-Incentivo acompanha 
alcance de metas (quadrimestral) e  
execuçao financeira (semestral)

 Universo de 480 municípios

 Variáveis de governança: número de 
preservativos distribuídos, diferença entre 
repasse e distribuição de preservativos, 
diferença entre testes HIV adquiridos e 
ofertados, tempo de recurso parado em 
conta, parcerias estabelecidas com OSC
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7. Calendário/Plano de Trabalho

 Construir o desenho da avaliação

 Pensar melhor na estratégia de identificação:
- problema da contaminação: eleger uma

variável instrumental (p/ex. indicador de contato)

 Considerar a possibilidade de testar sistema de
sanções

- estabelecer 4 grupos: c/ oferta de
premiaçao, s/ oferta de premiação, com oferta de
sanções e c/ oferta de premiação e sanções

- determinar as variáveis de governança

 Implementação a partir de 2011
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8. Fontes de Financiamento

 BIRD

 CDC


