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Prefácio 
 
 

Este documento apresenta a classificação para a preparação da Medição de Gastos em Aids/SIDA 
(MEGAS), que foi criada para rastrear os recursos aplicados nas respostas nacionais à epidemia do 
HIV/VIH.  

A MEGAS busca determinar os fluxos de fundos usados para financiar as respostas nacionais à 
epidemia do HIV/VIH. Portanto, o processo de rastreamento de recursos acompanha as transações 
financeiras de sua origem até o seu destino final (isto é, os beneficiários recebendo bens e 
serviços). A MEGAS não se limita a rastrear os gastos com saúde, ela também faz o rastreamento 
de gastos não relacionados à saúde tais como mitigação social, educação, emprego, justiça e outros 
setores relacionados à resposta multisetorial ao HIV/VIH.  

A metodologia da MEGAS encontra-se na publicação “NASA Notebook”. Como qualquer outro 
método de classificação, o consumo de serviços é alocado a apenas uma categoria sem 
duplicação ou omissão; a classificação MEGAS é, portanto, mutuamente exclusiva e exaustiva. 
Essas características permitem que um conjunto de matrizes inter-seccionais criadas para 
avaliar como o uso de recursos se compara aos recursos investidos no fornecimento de serviços 
e como fatores de produção e fornecedores descrevem os esforços financeiros do país. 

A MEGAS produz um método padrão de relatórios e indicadores para monitorar o progresso em 
relação aos objetivos da Declaração de Compromisso adotada pela Sessão Especial da Assembléia 
Geral das Nações Unidas sobre AIDS/SIDA (UNGASS).1 Embora não seja uma ferramenta 
“multifuncional”, a MEGAS adota os princípios do UNAIDS/ONUSIDA chamados os “Três 
Uns”.2 Ela gera informações estratégicas para o gestão da resposta nacional à AIDS/SIDA através 
de apenas uma autoridade coordenadora nacional de AIDS/SIDA que fornece os insumos cruciais 
para a estrutura de ação e é parte da elaboração de uma única estrutura de monitoramento e 
avaliação. 

Esforços consideráveis foram feitos durante a estruturação e os testes das classificações da 
MEGAS, que são o propósito deste documento. A MEGAS é valiosa como uma ferramenta de 
planejamento, ela gera informações úteis para o processo de tomada de decisão e dá suporte à 
criação de políticas que tenham como objetivo o controle da epidemia de HIV/VIH. 
 

 

                                                
1 Declaração de Compromisso em HIV/VIH - Aids/SIDA da Sessão Especial da Assembléia Geral das Nações 
Unidas, 25–27 de junho de 2001. 
2 O princípio dos “Três Uns” para a coordenação das respostas nacionais ao HIV/VIH está relacionado a Uma 

única estrutura de ações de combate à aids/SIDA, que fornece a base para a coordenação do trabalho de todos os 
parceiros; Uma única autoridade coordenadora nacional de combate à aids/SIDA com um mandato multisetorial  
amplo: Um único sistema federal de monitoramento e avaliação da resposta à aids/SIDA. Disponíveis no site: 
http://data.unaids.org/UNA-docs/Three-Ones_KeyPrinciples_en.pdf 
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Abreviaturas e siglas 

 
BAD Banco Asiático de Desenvolvimento 
BAfD Banco Africano de Desenvolvimento  
AIDS/SIDA Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

ARV Medicamento Antirretroviral 
CGA Categoria de Gastos em Aids/SIDA  
TAR Terapia Antirretroviral 
CMC Comunicação de Mudança de Comportamento 
PB Populações Beneficiadas 
CDB Banco Caribenho de Desenvolvimento 
COFOG Classificação das Funções de Governo 
COICOP Classificação de Consumo Individual por Objetivo 
COPNI Classificação dos Objetivos das Instituições Sem Fins Lucrativos a Serviço das Famílias 
ESC Entidade da Sociedade Civil 
CAD Comitê de Assistência para o Desenvolvimento (da OECD) 
DFID Departamento para o Desenvolvimento Internacional (do Reino Unido)   
BERD Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento 
AF Agentes Financeiros 
OOR Organização de Orientação Religiosa 
FF Fontes Financeiras 
PIB Produto Interno Bruto 
EFG   Estatísticas Financeiras do Governo 
GFATM Fundo Global para Combate à AIDS, Tuberculose e Malária  
GGG Gastos Gerais do Governo 
GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (da Alemanha)   
PPAI Países Pobres Altamente Endividados 
HIV/VIH Vírus da Imunodeficiência Humana 
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 
CID  Classificação Internacional de Doenças (exceto quando mencionado, 10ª revisão) 
ICHA Classificação Internacional de Contas de Saúde 
UDI Usuário de Drogas Injetáveis 
IEC Informação, Educação e Comunicação 
OIT Organização Internacional do Trabalho 
FMI Fundo Monetário Internacional 
BIsD Banco Islâmico de Desenvolvimento  
ISIC Classificação Padrão Internacional para a Indústria (exceto quando mencionado, 3ª revisão) 
PMR Populações em Maior Risco 
MDM Metas de Desenvolvimento do Milênio 
HSH Homens que fazem sexo com homens  
CNS-
AIDS/SIDA Contas Nacionais em AIDS/SIDA 
CNAIDS Autoridade Nacional de Coordenação da AIDS/SIDA 
PNC-
DST/Aids/SIDA Programa Nacional de Controle da AIDS 
PN-DST/AIDS Programa Nacional de AIDS 
MEGAS Avaliação Nacional de Gastos em aids 
n.c.o.                                        não classificado em outra categoria 
ONG Organização Não Governamental 
CNS Contas Nacionais de Saúde 
OCDE Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
IO Infecção Oportunista 
COV Crianças Órfãs e Vulneráveis 
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PPE Profilaxia Pós-Exposição 
FP Fatores de Produção / Custos de Recursos em HIV/VIH 
GP Guia de Produtores (guia de como produzir contas nacionais de saúde) 
PHRplus Parceiros da Reforma da Saúde plus 
PVHIV/VIH Pessoas Vivendo com HIV/VIH 
PTMF Prevenção da Transmissão de Mãe para Filho 
FS Fornecedor de Serviços (na Classificação da Resposta Nacional ao HIV/VIH) 
RTS Equipe de Rastreamento de Recursos 
SHA  Contas do Sistema de Saúde 
SIDALAC Iniciativa Regional sobre SIDA/Aids para a América Latina e o Caribe 
SNA Sistema Nacional de Contas (exceto quando mencionado, revisão de 93) 
DST Doenças sexualmente transmissíveis 
TS Profissionais do sexo 
UNAIDS Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids VIH/SIDA 
UNODC Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
UNGASS Sessão Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas 
PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância 
UNFPA Fundo de População das Nações Unidas 
ACNUR Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
UNOCHA Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários 
ATV Aconselhamento e Testagem Voluntários 
BM Banco Mundial 
PMA Programa Mundial de Alimentos 
OMS Organização Mundial da Saúde 
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Classificação das três dimensões que integram a MEGAS 

 

As três dimensões 
1.1 Na MEGAS, os fluxos financeiros e gastos relacionados à Resposta Nacional ao 
HIV/VIH são organizados em três dimensões: financiamento, prestação de serviços, e 
consumo. A classificação das três dimensões e seis categorias compõe o quadro do sistema 
MEGAS. As três dimensões incorporam seis categorias:  

Financiamento 

1. Agentes financeiros (AF) são entidades que coletam recursos financeiros para 
financiar os programas de prestação de serviços e também tomar decisões 
relacionadas ao programa (comprador-agente) 

2. Fontes financeiras (FF) são entidades que provêm fundos para os agentes 
financeiros 

Prestação de serviços em HIV/VIH 

3. Os provedores (FS) são entidades que se engajam na produção, no fornecimento 
e na prestação de serviços de HIV/VIH 

4. Fatores de produção/custos de recursos (FP) são insumos (emprego, capital, 
recursos naturais, conhecimento técnico/ “know how”, e recursos empresariais) 

Consumo 

5. As categorias de gastos em aids (CGA) são intervenções e atividades 
relacionadas ao HIV/VIH 

6. Os segmentos beneficiados da população (SB), e.g., homens que fazem sexo 
com homens, usuários de drogas injetáveis, etc.  

 

1.2 Além de ser uma ferramenta padronizada, as classificações são um meio de se verificar a 
abrangência, a consistência, a neutralidade (com relação ao financiamento e ao modo de 
fornecimento), e também a validade de cada dimensão. O cruzamento das classificações 
fornece informação sobre a coerência do sistema e de seus eixos.  

 

1.3 A Matriz Nacional de Financiamento3, nos Indicadores Principais, é construída a partir 
das Categorias de Gastos em Aids (CGA) listadas no Anexo 1 e das Fontes Financiadoras (FF) 
listadas no Anexo 5. A identidade dos indicadores principais e das matrizes da MEGAS não é 
coincidente. Isso demonstra a vontade de se verificar a coerência dos programas 
implementados em resposta ao HIV/VIH, e do panorama financeiro que os acompanha.  

 

                                                
3 O primeiro indicador da UNGASS usado para medir o Compromisso e Ação Nacionais: Gastos com Aids/SIDA 

por Fonte de Financiamento. UNAIDS/ONUSIDA. 2009. Monitoramento da Declaração de Compromisso: Linhas 

Gerais sobre a Construção de Indicadores Principais para Relatórios de 2010. UNAIDS/ONUSIDA. Genebra. 
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1.4 Na MEGAS, como na maioria dos esquemas classificatórios, as transações são alocadas 
a somente uma categoria sem duplicação ou omissão, ou seja, as categorias de uma 
classificação MEGAS são mutuamente excludentes e exaustivas. Sendo mutuamente 
excludentes, nenhuma transação pode ser alocada a mais de uma categoria (não há duplicação). 
Quando as categorias não são mutuamente excludentes, elas aumentam as estimativas de gastos 
ao computar algumas transações duas vezes. A exaustão significa que cada uma das transações 
só pode ser destinada a uma única categoria (não há omissão).  

 

1.5 Quando relevante e factível, as classificações se baseiam em conceitos e nomenclaturas 
de setorização, financiamento e produção internacionalmente acordadas. Estatísticas oficiais 
pertinentes podem, assim, ser prontamente usadas bem como estimativas específicas 
confrontadas com os padrões internacionais que são facilmente integradas a um quadro 
comparativo. 

 

1.6 Dígitos adicionais são introduzidos nas classificações de categorias de gastos em 
aids/SIDA para possibilitar o acompanhamento de componentes específicos dentro de 
programas mais amplos e para garantir o cruzamento com a NHA. Por exemplo, na CGA.01.08 

Programas de prevenção para profissionais do sexo e seus clientes (nível de dois dígitos) 
várias intervenções são identificáveis, tais como CGA.01.08.01 ATV como parte de programas 

para profissionais do sexo e seus clientes, CGA.01.08.02 Marketing social de preservativos e 

fornecimento de preservativos masculinos e femininos como parte de programas para 

profissionais do sexo e seus clientes, CGA.01.08.03 Prevenção e tratamento de DSTs como 

parte de programas para profissionais do sexo e seus clientes, e CGA.01.08.04 Comunicação 

para mudança de comportamento (CMC) como parte de programas para profissionais do sexo 

e seus clientes (nível de três dígitos). Todos os fundos usados para essas intervenções são 
mutuamente exclusivos e não detectados em outros programas mais amplos (os quais 
focalizam a população em geral), tais como CGA.01.01 Comunicação para mudança social e 

comportamental, CGA.01.03 Aconselhamento e testagem voluntários (ATV), CGA.01.12 

Marketing social de preservativos e CGA.01.16 Diagnóstico e tratamento preventivos de 

DSTs. 

 

1.7 Uma divisão mais detalhada dos gastos com programas TAR (nível de três dígitos) para 
pacientes ambulatoriais (nível de dois dígitos), gerando informação estratégica sobre a 
distribuição entre tratamento adulto e pediátrico (nível de quatro dígitos) e, dentro deste, os 
regimes de medicamentos de primeira e de segunda linha (nível de cinco dígitos).  

 

1.8 As classificações listadas estão bem detalhadas, uma divisão bem mais ampla do que a 
normalmente usada. Onde os dados são bem mantidos, eles tendem a continuar assim mesmo 
estando razoavelmente detalhados. Quando detalhes não listados são acessíveis, eles podem ser 
relatados identificando-se a categoria sem entrada; os meta-dados devem explicar o que não 
seja evidente nos títulos existentes. 

 

1.9 Quando uma despesa não é classificável por falta de especificação nas classificações, ela 
deve ser registrada no item “.99” correspondente (n.c.o./não classificado em outra categoria). 
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1.10 De acordo com princípio do terço excluído, a categoria “.99” não é aplicável em alguns 
casos; e.g.: CGA.01.01 Comunicação para mudança social e comportamental é dividida em a) 
CGA.01.01.01 Comunicações relacionadas à saúde para mudança social e comportamental, b) 
CGA.01.01.02 Comunicações não relacionadas à saúde para mudança social e 

comportamental, e c) CGA.01.01.98 Comunicações para mudança social e comportamental 

não divididas por tipo; neste caso, uma categoria “.99” não se aplica já que todas as despesas 
são relacionadas ou não à saúde. 

 

1.11 Quando não for possível dividir uma despesa específica em uma subcategoria, a despesa 
deve ser relatada como “.98” (não dividida por tipo). Por exemplo, quando uma informação 
disponível sobre despesas para CGA.01 Comunicações para mudança social e comportamental 
não é detalhada o suficiente para ser relatada como relacionada à saúde (CGA.01.01.01), ou 
não relacionada à saúde (CGA.01.01.02), deve-se classificá-la como CGA.01.01.98 

Comunicação para mudanças sociais e comportamentais não divididas por tipo. Entretanto, é 
essencial envidar todo esforço para relatar os dados da maneira mais detalhada possível. A 
inclusão nas Categorias “.98” não viola o princípio da exclusividade; pois cada dado obtido 
quando da identificação de bens consumidos e serviços usados será dividido ou não por tipo 
(“.98”). 

 

1.12 Quando os programas que geram a despesa ou os agentes que pagam ou “compram” não 
estejam presentes no país que está emitindo um relatório MEGAS, as células correspondentes 
(na linha e/ou coluna) não devem ser marcadas com “0”, e sim “não se aplica”. Todas as 
células que estejam vazias devem ser marcadas com “não disponível”. Deve-se usar “0” 
quando um agente que esteja presente no país que emite o relatório MEGAS não tenha 
incorrido em nenhuma despesa no período analisado. Dados não observados e dados imputados 
devem também ser documentados usando-se fontes e métodos ou notas de pé de página. 

 

1.13 As classificações listadas são elaboradas para cobrir de forma abrangente e consistente 
as categorias de gastos em aids/SIDA o fornecimento de serviços, e as transações financeiras. 
Nenhum sistema nacional de informações cobre absolutamente todas as instituições e 
mecanismos nacionais desenvolvidos para buscar objetivos compartilhados. Classificações 
adicionais, tais como, populações beneficiadas podem ser usadas para organizar dados sobre 
gastos por motivos demográficos e características específicas de uma população beneficiada. 

 

1.14 As classificações devem funcionar como uma ferramenta para organizar a informação de 
forma precisa e neutra. Elas não impedem que a equipe nacional de rastreamento de recursos 
possa adaptá-las às especificidades locais, usando o caminho dos metadados (fontes e métodos, 
notas de pé de página, outros) para aumentar a transparência e facilitar o uso comparativo 
quando e onde necessário for. 

 

1.15 A classificação se aprofunda deliberadamente em detalhamento para facilitar o trabalho 
daqueles que estarão confrontando os números. Não se espera que todos os completem até este 
grau de detalhamento. Uma vez que nenhum dado adicional esteja disponível, as categorias 
“.98” devem ser usadas. Quando programas ou fatores de produção mais detalhados forem 
identificados, um detalhe a mais é permitido com precisa indicação de seu conteúdo. 
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1. Definição das categorias de gastos em Aids/SIDA e dos 
beneficiários dos programas HIV/Aids / VIH/SIDA 
 
A classificação de gastos em aids/SIDA é uma classificação funcional e inclui as categorias de 
prevenção, cuidado e tratamento, e outros serviços, relacionados ou não à saúde, ligados ao 
HIV/VIH. Depois de rever e avaliar a resposta de estratégias anteriores sobre o HIV/VIH, os 
programas e linhas orçamentárias foram estruturados em oito classes de categorias de gastos:  

 
1. Prevenção  
2. Cuidado e tratamento  
3. Crianças órfãs e vulneráveis 
4. Gestão e administração de programa  
5. Recursos humanos  
6. Proteções sociais e serviços sociais 
7. Ambiente favorável  
8. Pesquisa  

1.1 Categorias de gastos em aids/SIDA (CGA): definições e descrições 
 
CGA.01 PREVENÇÃO 
A prevenção é definida como um conjunto abrangente de atividades ou programas elaborados 
para reduzir o comportamento de risco. Os resultados incluem uma redução nas infecções por 
HIV/VIH entre a população e a melhoria na qualidade e na segurança das instalações de saúde 
no que diz respeito às terapias administradas exclusivamente ou em grande parte a pacientes 
portadores do HIV/VIH. Os serviços de prevenção envolvem o desenvolvimento, a 
disseminação e a avaliação do material que seja adequado do ponto de vista linguístico, 
cultural e da faixa etária.  
 
CGA.01.01 Comunicação para mudança social e comportamental: Os programas que 
objetivam a mudança social e de determinantes sociais para mudança individual. Uma 
campanha para mudança social e comportamental gera informação geral acerca de regiões, 
estados ou países. Este título inclui, mas não é limitado a brochuras, manuais, cartazes, artigos 
de jornal ou revista, revistas em quadrinhos, programas ou comerciais de TV ou de rádio, 
canções, peças de teatro dramáticas ou interativas. Esta categoria exclui o marketing social de 
preservativos como resultado de uma atividade sob o código CGA.01.12 Marketing social de 

preservativos e qualquer outro serviço de informação que seja parte de qualquer uma das 
categorias de gastos descritas como programas de prevenção (programa de prevenção da 
transmissão de mãe para filho, para reduzir o estigma ou promover o acesso ao 
aconselhamento e ao teste voluntários), e qualquer outra comunicação para mudança social e 
comportamental relatada em programas de prevenção: CGA.01.04 Redução de risco para 

populações vulneráveis e acessíveis, CGA.01.05 Prevenção – jovens na escola, CGA.01.07 

Prevenção de transmissão de HIV/VIH voltada para pessoas vivendo com o HIV/VIH 

(PVHIV/VIH), CGA.01.08 Programas de prevenção para profissionais do sexo e seus clientes, 

CGA.01.09 Programas para homens que fazem sexo com homens (HSH), CGA.01.10 

Programas de redução de danos para usuários de drogas injetáveis (UDIs), CGA.01.11 

Programas de prevenção no local de trabalho, CGA.01.12 Marketing social de preservativos, 

CGA.01.16 Prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis 

(DST) e CGA.01.21 Circuncisão masculina.  
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CGA.07.01 Advocacia constitui o espaço para relatar programas de comunicações não 
relacionadas à saúde para mudanças social ou comportamental. Toda vez que programas 
conjuntos englobarem mensagens de prevenção de riscos de saúde e mensagens de prevenção 

de riscos não relacionados à saúde que possam ser separadas, dígitos adicionais podem ser 
acrescentados (com a indicação da metodologia adotada):  
  

CGA.01.01.01 Comunicação relacionadas à saúde para mudança social e 
comportamental: Programas voltados para os riscos à saúde nas campanhas de prevenção 
do HIV/VIH (e.g. ABC direcionado para a população em geral4); campanhas com o 
propósito explícito de prevenção.    
 
CGA.01.01.02 Comunicação não relacionadas à saúde para mudança social e 
comportamental: Programas visando os riscos não relacionados à saúde; abordados em 
campanhas de prevenção do HIV/VIH e quaisquer outras atividades relacionadas à mídia, 
cujo conteúdo não esteja circunscrito à saúde (como descrito em ANS), e cujo conteúdo 
não esteja relatado sob a CGA.07.  
 
CGA.01.01.98 Comunicação para mudança social e comportamental não divididas 
por tipo: Campanhas cujo conteúdo não pode ser definido como relacionado ou não à 
saúde. 

 
CGA.01.02 Mobilização comunitária: Atividades que criam o compromisso da comunidade e 
a envolvem no esforço para atingir os objetivos do programa. Incluindo, mas não restrito a: 
envolvimento de grupos comunitários (e.g. vizinhos de PVHIV/VIH ou COV) no planejamento 
de programas e na mobilização de recursos comunitários, educação de pares, incluindo o 
treinamento desses educadores para a prevenção, grupos de apoio, e auto-representação. Essas 
atividades têm o objetivo de mudar comportamentos e reduzir riscos, mas são mais voltadas 
para habitantes de pequenas comunidades do que para populações maiores. Essas atividades 
são geralmente executadas por membros da comunidade e voltadas para a própria comunidade. 
 
CGA.01.03 Aconselhamento e testagem voluntários (ATV) (excluindo serviços de ATV 
abordados em: CGA.01.04.01 ATV como parte de programas para populações vulneráveis e 

acessíveis, CGA.01.08.01 ATV como parte de programas para profissionais do sexo e seus 

clientes, CGA.01.09 ATV como parte de programas HSH, CGA.01.10.01 ATV como parte de 

programas para UDIs e CGA.01.11.01 ATV como parte de programas no local de trabalho e 

CGA.01.17.01 Aconselhamento e Testagem para Gestantes em programas PTMF). Este é o 

                                                
4 ABC é um conjunto de estratégias e atividades de prevenção (incluindo treinamento) visando à promoção de 

mensagens a favor da abstinência, do atraso do início da vida sexual, da fidelidade e da redução de parceiros, 

bem como normas sociais e comunitárias relevantes para estes fins. As atividades “ABC” incluem: (A) a 
abstenção de relação sexual com penetração (também usada para atrasar o início da vida sexual); (B) a fidelidade 
(para reduzir o número de parceiros ou ter relações sexuais com apenas um parceiro); e (C) o uso consistente e 
correto de preservativos. Os componentes (A) e (B) que visem à população em geral devem constar sob a 
categoria CGA.01.01 Comunicações para mudança social e comportamental. O componente (C) que visar à 
população em geral deve estar sob a categoria CGA.01.12 Marketing social de preservativos. As atividades 
“ABC” visando populações específicas acessíveis ou de maior risco devem constar sob as categorias 
correspondentes (e.g. CGA.01.04 Redução de risco para populações vulneráveis e acessíveis, CGA.01.07 

Prevenção da transmissão do HIV para pessoas vivendo com HIV (PVHIV), CGA.01.08 Programas de prevenção 

para trabalhadores do sexo e seus clientes, CGA.01.09 Programas para homens que fazem sexo com homens 

(HSH), CGA.01.10 Programa de redução de danos para usuários de drogas injetáveis (UDIs), CGA.CGA.01.11 

Programas de prevenção no local de trabalho e CGA.01.17.05 Marketing social de preservativos e fornecimento 

de preservativos masculinos e femininos como parte de programas PTMF). 
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processo pelo qual o indivíduo se submete a aconselhamento, possibilitando, assim, que faça 
uma escolha informada quanto a fazer o teste de HIV/VIH.5 As atividades de aconselhamento e 
testagem voluntários e confidenciais por iniciativa do cliente, nas quais o aconselhamento e o 
teste de HIV/VIH são feitos por pessoas que gostariam de saber sua situação com relação ao 
HIV/VIH (como no ATV tradicional) e, como indicado em outros contextos (e.g. clínicas de 
doenças sexualmente transmissíveis (DST). Todos os testes de HIV/VIH têm que ser realizados 
sob condições de três Cs: conselho, confiança e consentimento informado. O custo do ATV 
inclui todo o processo de fornecimento, ou seja: o médico, o conselheiro, o laboratório, e o 
aconselhamento após o teste.  
Os testes para identificar pacientes necessitando de tratamento estão incluídos na seção 
Tratamento e Cuidado e devem ser inscritos como testes feitos por iniciativa do provedor.  
O aconselhamento e o teste no contexto da prevenção da transmissão da mãe para o filho são 
inscritos sob prevenção da transmissão de mãe para filho (PTMF).  
Os testes obrigatórios realizados com base em políticas de emprego ou requisitos de visto não 
são recomendados pela UNAIDS/ONUSIDA e devem ser classificados sob a CGA. 04.13. 

Teste de HIV/VIH obrigatório (e não ATV).  
 
CGA.01.04 Programas de redução de riscos para populações vulneráveis e acessíveis6: 
Essas populações incluem grupos vulneráveis específicos, tais como tribos indígenas, recrutas, 
caminhoneiros, prisioneiros e migrantes. Atenção especial deve ser dada àqueles em situação 
de conflito, ou seja, refugiados e deslocados internos. Estão daqui excluídas as atividades com 
populações em maior risco (PMRs) cobertas pelas categorias CGA.01.08 Programas de 

prevenção para profissionais do sexo e seus clientes, CGA.01.09 Programas para homens que 

fazem sexo com homens (HSH), CGA.01.10 Programas de redução de danos para usuários de 

drogas injetáveis (UDIs). 
 
CGA.01.04.01 ATV como parte de programa para populações vulneráveis e acessíveis 
inclui atividades nas quais tanto o teste quanto o aconselhamento sobre o HIV/VIH são 
procurados por pessoas que desejam saber seu status sorológico  (como no ATV 
tradicional) e, como indicado em outros contextos (e.g. clínicas de doenças sexualmente 
transmissíveis (DST). O custo do ATV inclui todo o processo de fornecimento incluindo o 
médico, o conselheiro, o laboratório e o aconselhamento após o teste. 
 
CGA.01.04.02 Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos 
masculinos e femininos como parte de programas para populações vulneráveis e 
acessíveis inclui todos os custos de programas relacionados à promoção e ao fornecimento 
de preservativos para populações vulneráveis e acessíveis, e não apenas o custo dos 
fungíveis. 
 
CGA.01.04.03 Prevenção e tratamento de DST como parte de programas para 
populações vulneráveis e acessíveis 
 
CGA.01.04.04 Comunicações para mudança de comportamento (CMC) como parte de 
programas para populações vulneráveis e acessíveis: intervenções visando promover 
medidas de redução de risco, incluindo a educação de pares. 
 

                                                
5 Aconselhamento e Teste Voluntários (ATV), UNAIDS Technical Update, May 2000. 
6 Nas versões anteriores do “NASA Notebook” esta categoria era chamada “Programas para populações 
vulneráveis e especiais”. 
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CGA.01.04.98 Intervenções programáticas para populações vulneráveis e acessíveis 
não divididas por tipo 
 
CGA.01.04.99 Outras intervenções programáticas para populações vulneráveis e 
acessíveis não classificadas em outra categoria (n.c.o). 

 
CGA.01.05 Prevenção – jovens na escola: Programas que visam os jovens matriculados em 
escolas de ensinos fundamental e médio. Programas de prevenção em escolas incluem um 
completo suplemento de ferramentas para prevenir a transmissão do HIV/VIH. Essas 
ferramentas são: a educação sexual abrangente, apropriada, baseada em evidências e 
habilidades; serviços de saúde adequados para jovens oferecendo intervenções fundamentais 
para a prevenção da transmissão pelo uso não seguro de drogas injetáveis; e acesso consistente 
a preservativos masculinos e femininos. Um elemento crítico é a integração de programas 
educacionais baseados nas habilidades da vida adaptados à realidade da escola. A educação 
para saúde baseada em habilidades e os métodos de ensino interativos já demonstraram ser 
capazes de promover estilos de vida saudáveis e reduzir os comportamentos de risco. A 
educação para o HIV/VIH baseada nas habilidades da vida é um processo de aprendizado 
didático e específico que ensina os jovens a compreender e avaliar os fatores individuais, 
sociais e ambientais que aumentam ou diminuem o risco de transmissão do HIV/VIH 
(treinamento de professores – quando as medições forem necessárias – deve-se seguir as 
orientações mais recentes do UNICEF)7. Para monitorar os benefícios, o responsável pela 
contabilidade pode querer relatar gastos com atividades de ensino de habilidades para a vida 
em escolas de ensino fundamental e médio como parte dos gastos com o sistema educacional 
(seja de forma independente ou conjunta com o sistema de saúde). Este programa deve ser 
incluído e classificado com as populações beneficiadas pelos serviços, principalmente os 
jovens matriculados em escolas de ensino fundamental e médio (idades de 6 a 11 e de 12 a 15). 
 
CGA.01.06 Prevenção – jovens fora da escola: Programas que visam jovens entre 6 e 15 
anos que estejam fora da escola. As ferramentas para estes programas são: a educação sexual 
abrangente, apropriada, baseada em evidências e em habilidades; serviços de saúde adaptados 
para o atendimento dos jovens (por meio de postos de atendimento, do tipo “visita informal”, 

ou ainda trabalho solidário) oferecendo intervenções fundamentais para a prevenção da 
transmissão; e acesso consistente a preservativos masculinos e femininos. O custo do 
treinamento de educadores de pares para trabalhar com jovens fora da escola deve ser incluído 
nesta categoria.  
 
CGA.01.07 Prevenção da transmissão do HIV/VIH para pessoas vivendo com HIV/VIH 
(PVHIV/VIH): Programas para reduzir os comportamentos de risco de pessoas infectadas 
buscam diminuir a taxa de infecção na população. Seu objetivo é encorajar as pessoas vivendo 
com HIV/VIH a evitar adquirir novas DSTs e prevenir a transmissão do HIV/VIH. As 
intervenções programáticas devem ser listadas de acordo com suas características, ou seja:  

 
CGA.01.07.01 Comunicação para mudança de comportamento (CMC) como parte da 
prevenção da transmissão do HIV/VIH voltada para PVHIV/VIH: intervenções 
voltadas para promover medidas de redução do risco, incluindo a educação de pares. 
 
CGA.01.07.02 Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos 
masculinos e femininos como parte da prevenção da transmissão do HIV/VIH voltada 
para PVHIV/VIH 
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CGA.01.07.03 Prevenção e tratamento de DST como parte da prevenção da 
transmissão do HIV/VIH voltada para PVHIV/VIH  
 
CGA.01.07.98 Prevenção da transmissão do HIV/VIH voltada para PVHIV/VIH não 
dividida por tipo 
 
CGA.01.07.99 Outras medidas de prevenção da transmissão do HIV/VIH voltadas 
para PVHIV/VIH não classificadas em outra categoria (n.c.o.) 

 
CGA.01.08 Programas de prevenção para profissionais do sexo e seus clientes: Programas 
para promover medidas de redução de risco incluindo programas comunitários (incluindo 
programas ou atividades de educação de pares), aconselhamento e testagem para o HIV/VIH 
voluntários e confidenciais, prevenção da transmissão sexual do HIV/VIH (incluindo 
preservativos, prevenção e tratamento de DSTs) e acesso consistente a preservativos 
masculinos e femininos. Comunicação interpessoal (face-a-face) para alcançar profissionais do 
sexo em risco; programas para desenvolvimento e aquisição de habilidades para negociar 
comportamentos mais seguros, mudança de comportamento e contínuo engajamento visando à 
prevenção da infecção por HIV/VIH. Esta atividade programática deve ser descrita e 
classificada com o segmento da população que está recebendo os serviços: BP.02.02 

Profissionais do sexo (TS) e seus clientes. As intervenções programáticas devem ser descritas 
de acordo com as seguintes características:  

 
CGA.01.08.01 ATV como parte de programas para profissionais do sexo e seus 
clientes inclui atividades nas quais tanto o aconselhamento quanto a testagem são 
procurados por pessoas que queiram conhecer seu status sorológico com relação ao 
HIV/VIH (como no ATV tradicional) e, como indicado em outros contextos (e.g. clínicas 
para tratamento de doenças sexualmente transmissíveis (DST). O custo de ATV inclui todo 
o processo de fornecimento incluindo o médico, o conselheiro, o laboratório e o 
aconselhamento após o teste. 
 
CGA.01.08.02 Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos 
masculinos e femininos como parte de programas para profissionais do sexo e seus 
clientes 
 
CGA.01.08.03 Prevenção e tratamento de DST como parte de programas para 
profissionais do sexo e seus clientes 
 
CGA.01.08.04 Comunicação para mudança de comportamento (CMC) como parte de 
programas para profissionais do sexo e seus clientes: intervenções visando promover 
medidas de redução de risco, incluindo a educação de pares. 
 
CGA.01.08.98 Intervenções programáticas para profissionais do sexo e seus clientes 
não divididas por tipo 
 
CGA.01.08.99 Outras intervenções programáticas para profissionais do sexo e seus 
clientes não classificadas em outra categoria (n.c.o.) 

 
CGA.01.09 Programas para homens que fazem sexo com homens (HSH). Programas que 
focalizem homens que regularmente ou ocasionalmente fazem sexo com homens. Esses 
programas incluem atividades de redução de risco, programas comunitários (incluindo 
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programas ou atividades de educação de pares), aconselhamento e testagem para o HIV/VIH 
voluntários e confidenciais, e prevenção da transmissão sexual do HIV/VIH (incluindo 
preservativos, prevenção e tratamento de DSTs). Comunicação interpessoal (face-a-face) para 
chegar aos HSH em risco; programas para o desenvolvimento e a aquisição de habilidades para 
negociar comportamentos mais seguros, mudança de comportamento e engajamento contínuo 
na prevenção da infecção por HIV/VIH. Esta atividade programática deve ser relatada e 
classificada com a população beneficiada pelos serviços: BP.02.03 Homens que fazem sexo 

com homens (HSH). As intervenções programáticas devem ser relatadas de acordo com suas 
características, ou seja:  
 

CGA.01.09.01 ATV como parte de programas para homens que fazem sexo com 
homens (HSH) inclui atividades nas quais tanto o aconselhamento quanto o diagnóstico 
são procurados por pessoas que queiram saber sobre sua situação com relação ao HIV/VIH 
(como no ATV tradicional) e, como indicado em outros contextos (e.g. clínicas para 
doenças sexualmente transmissíveis (DST)). O custo de ATV inclui todo o processo de 
fornecimento incluindo o médico, o conselheiro, o laboratório e o aconselhamento após o 
teste. 
 
CGA.01.09.02 Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos 
masculinos e femininos como parte de programas para homens que fazem sexo com 
homens (HSH) 
 
CGA.01.09.03 Prevenção e tratamento de DSTs como parte de programas para 
homens que fazem sexo com homens (HSH) 
 
CGA.01.09.04 Comunicação para mudança de comportamento (CMC) como parte de 
programas para homens que fazem sexo com homens (HSH): intervenções visando 
promover medidas de redução de risco, incluindo a educação de pares. 
 
CGA.01.09.98 Intervenções programáticas para homens que fazem sexo com homens 
(HSH) não divididas por tipo 
 
CGA.01.09.99 Outras intervenções programáticas para homens que fazem sexo com 
homens (HSH) não classificadas em outra categoria (n.c.o.) 

 

CGA.01.10 Programas de redução de danos para usuários de drogas injetáveis (UDIs): 
Programas que visem reduzir os danos causados aos usuários de drogas injetáveis e diminuir os 
riscos de contágio. Incluem um conjunto de opções de tratamento como o tratamento de 
substituição e a implementação de medidas de redução de danos (educação de pares, e 
programas de distribuição de agulhas e seringas descartáveis), aconselhamento e testagem para 
o HIV/VIH voluntários e confidenciais, prevenção da transmissão sexual do HIV/VIH 
(incluindo preservativos, prevenção e tratamento de DSTs). Esta atividade programática deve 
ser relatada e classificada com a população beneficiada pelos serviços: BP.02.01 Usuários de 

drogas injetáveis (UDI) e seus parceiros sexuais. As intervenções programáticas devem ser 
relatadas de acordo com suas características, ou seja:  
 

CGA.01.10.01 ATV como parte de programas para usuários de drogas injetáveis 
(UDIs) inclui atividades nas quais tanto o aconselhamento quanto o diagnóstico são 
procurados por pessoas que queiram saber seu status sorológico com relação ao HIV/VIH 
(como no ATV tradicional) e, como indicado em outros contextos (e.g. clínicas para 
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doenças sexualmente transmissíveis (DST)). O custo de ATV inclui todo o processo de 
fornecimento incluindo o médico, o conselheiro, o laboratório e o aconselha mente após o 
teste. 
 
CGA.01.10.02 Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos 
masculinos e femininos como parte de programas para usuários de drogas injetáveis 
(UDIs) 
 
CGA.01.10.03 Prevenção e tratamento de DSTs como parte de programas para 
usuários de drogas injetáveis (UDIs) 
 
CGA.01.10.04 Comunicação para mudança de comportamento (CMC) como parte de 
programas para usuários de drogas injetáveis (UDIs): intervenções visando promover 
medidas de redução de risco, incluindo a educação de pares. 
 
CGA.01.10.05 Troca de seringas e agulhas descartáveis como parte de programas 
para usuários de drogas injetáveis (UDIs) 
 
CGA.01.10.06 Tratamento de substituição de drogas como parte de programas para 
usuários de drogas injetáveis (UDIs) 
 
CGA.01.10.98 Intervenções programáticas para usuários de drogas injetáveis (UDIs) 
não divididas por tipo 
 
CGA.01.10.99 Outras intervenções programáticas para usuários de drogas injetáveis 
(UDIs) não classificadas em outra categoria (n.c.o.) 

 
CGA.01.11 Programas de prevenção no local de trabalho: Programas que visam reduzir os 
fatores de risco no local de trabalho. Prestam serviços de prevenção do HIV/VIH a 
trabalhadores e às suas famílias incluindo: distribuição de preservativos masculinos e 
femininos, informação atualizada, educação e comunicação sobre prevenção do HIV/VIH, 
educação de pares e qualquer outro tipo de comunicação para a mudança de comportamento. 
As intervenções programáticas devem ser relatadas de acordo com suas características, ou seja:  

 
CGA.01.11.01 ATV como parte de programas no local de trabalho inclui atividades nas 
quais tanto o aconselhamento quanto o diagnóstico são procurados por pessoas que 
queiram conhecer seu status sorológico para o HIV/VIH (como no ATV tradicional). O 
custo de ATV inclui todo o processo de fornecimento incluindo o médico, o conselheiro, o 
laboratório e o aconselhamento pré e pós teste. 
 
CGA.01.11.02 Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos 
masculinos e femininos como parte de programas no local de trabalho  
 
CGA.01.11.03 Prevenção e tratamento de DSTs como parte de programas no local de 
trabalho 
 
CGA.01.11.04 Comunicação para a mudança de comportamento (CMC) como parte 
de programas no local de trabalho: intervenções visando promover medidas de redução 
de risco, incluindo a educação de pares. 
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CGA.01.11.98 Intervenções programáticas no local de trabalho não divididas por tipo 
 
CGA.01.11.99 Outras intervenções programáticas no local de trabalho não 
classificadas em outra categoria (n.c.o.) 
 

CGA.01.12 Marketing social de preservativos se refere a programas que tornem os 
preservativos mais acessíveis e aceitáveis. Incluem campanhas públicas para promover a 
compra e o uso de preservativos e excluem os comerciais feitos por empresas e programas de 
aquisição como um serviço público. Intervenções programáticas para promover o uso de 
preservativos como parte de programas para populações vulneráveis, acessíveis e com maior 
risco devem ser relatadas na CGA correspondente (i.e.: CGA.01.04 Redução de risco para 

populações vulneráveis e acessíveis, CGA.01.07 Prevenção da transmissão do HIV/VIH 

visando pessoas vivendo com HIV/VIH (PVHIV/VIH), CGA.01.08 Programas de prevenção 

para profissionais do sexo e seus clientes, CGA.01.09 Programas para homens que fazem sexo 

com homens (HSH), CGA.01.10 Programas de redução de danos para usuários de drogas 

injetáveis (UDIs), CGA.01.11 Programas de prevenção no local de trabalho e CGA.01.17.05 

Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos masculinos e femininos 

como parte de programas PTMF).  
 
CGA.01.13 Fornecimento de preservativos masculinos dos setores público e comercial se 
refere à aquisição de preservativos masculinos a despeito do modo de distribuição (livre de 
custo, subsidiado ou com preço comercial; acessibilidade ao público em geral ou para grupos 
específicos). Inclui os fungíveis (preservativos) e qualquer outro custo que derive de sua 
distribuição e fornecimento. Contudo, nem todos os preservativos distribuídos têm um 
componente de prevenção do HIV/VIH (algumas pessoas usam preservativos exclusivamente 
como contraceptivos). Há abordagens diferentes para se estimar os gastos com o uso de 
preservativos relacionado ao HIV/VIH. Uma abordagem recomendada é a utilização de 
pesquisas demográficas nacionais ou pesquisas sobre comportamento sexual para se saber com 
maior precisão a parte dos preservativos que é atribuível somente para uso contraceptivo. Esta 
fração ou porcentagem deve então ser subtraída do total de preservativos estimados para 
CGA.01.13. Os preservativos masculinos são parte de programas específicos para populações-
chave e populações em maior risco não devem ser relacionadas na categoria CGA.1.13, e sim 
em sua CGA correspondente (i.e.: CGA.01.04 Redução de risco para populações vulneráveis e 

acessíveis, CGA.01.07 Prevenção da transmissão do HIV/VIH para pessoas vivendo com o 

HIV/VIH (PVHIV/VIH), CGA.01.08 Programas de prevenção para profissionais do sexo e seus 

clientes, CGA.01.09 Programas para homens que fazem sexo com homens (HSH), CGA.01.10 

Programas de redução de risco para usuários de drogas injetáveis (UDIs), CGA.01.11 

Programas de prevenção no local de trabalho e CGA.01.17.05 Marketing social de 

preservativos e fornecimento de preservativos masculinos e femininos como parte de 

programas PTMF). 
 
CGA.01.14 Fornecimento de preservativos femininos dos setores público e comercial se 
refere à aquisição de preservativos femininos a despeito do modo de distribuição (livre de 
custo, subsidiado ou com preço comercial; acessibilidade para as mulheres). A fração de 
preservativos femininos usadas exclusivamente como contraceptivos deve ser subtraída do 
total de preservativos estimados para a categoria CGA.01.14 (como descrito na CGA.01.13). A 
distribuição de preservativos femininos como parte de programas para populações vulneráveis, 
acessíveis e em maior risco deve ser relatada na categoria CGA correspondente (i.e.: 
CGA.01.04 Redução de risco para populações vulneráveis e acessíveis, CGA.01.07 Prevenção 

da transmissão do HIV/VIH para pessoas vivendo com o HIV/VIH (PVHIV/VIH), CGA.01.08 
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Programas de prevenção para profissionais do sexo e seus clientes, CGA.01.09 Programas 

para homens que fazem sexo com homens (HSH), CGA.01.10 Programas de redução de risco 

para usuários de drogas injetáveis (UDIs), CGA.01.11 Programas de prevenção no local de 

trabalho e CGA.01.17.05 Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos 

masculinos e femininos como parte de programas PTMF). 
 
CGA.01.15 Microbicidas se refere à aquisição de medicamentos aplicados na vagina ou no 
reto para lhes conferir proteção contra as DST. Uma vez que estejam disponíveis, a equipe de 
rastreamento de recursos deve identificar investimentos em programas, assim tornando os 
microbicidas disponíveis comprovadamente seguros e fazendo deles um complemento efetivo 
para prevenir, ou, pelo menos, reduzir novas infecções de HIV/VIH.  
 

CGA.01.16 Prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis 
(DST): Serviços de prevenção e cuidados, incluindo o diagnóstico e o tratamento relacionados 
à DSTs. Da perspectiva do HIV/VIH, o tratamento das DSTs é classificado como preventivo 
(da perspectiva do sistema de saúde, este tratamento é curativo). As despesas para melhorar o 
manejo das DSTs incluem consultas médicas, diagnóstico e tratamento para sífilis, gonorréia, 
herpes, candidíase e tricomoníase. Este item deve ser relatado e classificado com as populações 
beneficiadas pelos serviços (e.g. BP.04.01 Pacientes de clínicas de DST). Os serviços descritos 
sob este título são programas visando à população em geral; serviços visando segmentos 
específicos da população devem ser relatados sob: CGA.01.04 Redução de risco para 

populações vulneráveis e acessíveis, CGA.01.07 Prevenção da transmissão do HIV/VIH para 

pessoas vivendo com o HIV/VIH (PVHIV/VIH), CGA.01.08 Programas de prevenção para 

profissionais do sexo e seus clientes, CGA.01.09 Programas para homens que fazem sexo com 

homens (HSH), CGA.01.10 Programas de redução de risco para usuários de drogas injetáveis 

(UDIs), ou CGA.01.11 Programas de prevenção no local de trabalho 
 
CGA.01.17 Prevenção da transmissão de mãe para filho (PTMF) se refere a serviços 
visando evitar a transmissão do HIV/VIH da mãe para o filho. Incluem aconselhamento e 
testagem para gestantes, profilaxia antirretroviral para gestantes e bebês HIV/VIH positivo, 
aconselhamento e apoio para uma alimentação segura para o bebê. Os tratamentos para PTMF 
– mais tratamentos ARV – devem ser classificados sob a categoria de terapia antirretroviral 
(tratamento pós-parto) CGA.02.01.03. Quando uma mulher que é HIV/VIH positivo recebe 
terapia retroviral sem saber que está grávida e não há modificação na prescrição do 
antirretroviral, o tratamento deve ser incluído sob a categoria CGA.02.01.03 Terapia ARV. A 
sensibilidade cultural leva alguns países a caracterizar o serviço como “transmissão de pais 
para filho” para evitar a discriminação das gestantes e incentivar o envolvimento masculino na 
prevenção do HIV/VIH. A transmissão de pais para filho se torna então PTPF. Quando há 
informação acessível, a categoria pode ser dividida, usando-se para isso mais um dígito:  
 

CGA.01.17.01 Aconselhamento e testagem de gestantes em programas PTMF.  Esta 
categoria inclui atividades nas quais ambos o aconselhamento e o teste para o HIV/VIH são 
procurados por gestantes que busquem saber mais sobre sua situação relacionada ao 
HIV/VIH (como no ATV tradicional), e como indicado em outros contextos (e.g. clínicas 
de doenças sexualmente transmissíveis (DST)). O custo desta atividade inclui todo o 
processo de fornecimento incluindo o médico, o conselheiro, o laboratório e o 
aconselhamento após o teste. 
 
CGA.01.17.02 Profilaxia antirretroviral para gestantes e bebês HIV/VIH positivo 
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CGA.01.17.03 Práticas de alimentação seguras para o bebê (incluindo a substituição 
do leite materno) 
 
CGA.01.17.04 Partos como parte de programas PTMF. Inclui cuidados no parto (tanto 
o normal quanto a cesariana opcional) e pós-parto como parte de programas PTMF. 
 
CGA.01.17.05 Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos 
masculinos e femininos como parte de programas PTMF realizado em locais de PTMF 
e/ou clínicas pré-natais visando prevenir a transmissão do HIV/VIH ou de DST da mãe 
para o filho durante a gravidez ou a amamentação. Incluem preservativos e qualquer outro 
custo na distribuição e no fornecimento. 
 
CGA.01.17.98 Atividades de PTMF não divididas por intervenção 
 
CGA.01.17.99 Atividades PTMF não incluídas em outra classificação (n.c.o.). 

 
CGA.01.18 Circuncisão masculina se refere à remoção do prepúcio ou da pele que cobre a 
glande peniana. É importante identificar uma intenção de prevenir o HIV/VIH quando se 
realiza a circuncisão masculina, que é prática comum em muitos países e não é relacionada a 
nenhuma intervenção programática em particular para prevenir o HIV/VIH. Quando a 
circuncisão masculina for parte de atividades programáticas específicas de um país, o custo 
dessas intervenções deve ser declarado aqui. Gastos relacionados à promoção de circuncisão 
masculina como parte de atividades de prevenção do HIV/VIH também devem ser declarados 
aqui.  
 
CGA.01.19 Segurança do sangue: despesas e investimentos com atividades de apoio a um 
programa nacional de segurança do sangue (incluindo produtos do sangue e órgãos doados) 
visando prevenir a transmissão do HIV/VIH. Esta categoria inclui políticas, infra-estrutura, 
equipamento e prestação de atividades de testagem e gestão para garantir a segurança do 
suprimento de sangue e de seus produtos. 
 
CGA.01.20 Segurança de injeções médicas: a segurança de injeções médicas visa o 
desenvolvimento de políticas, treinamento no local de trabalho, advocacia, e outras atividades 
para promover a segurança de seringas usadas para fins médicos. Incluem a cadeia de 
distribuição/suprimento, o custo e descarte apropriado de equipamento e suprimentos tais como 
seringas e semelhantes. Somente despesas visando à prevenção da transmissão do HIV/VIH 
devem ser incluídas.  
 
CGA.01.21 Precauções universais (quando o propósito principal ou exclusivo para 
implementá-las é limitar a transmissão do HIV/VIH) se referem ao uso de luvas, máscaras e 
jalecos por parte da equipe de saúde para evitar a infecção pelo HIV/VIH através de sangue 
contaminado. Estas são práticas padrão de controle de infecção a ser usadas universalmente em 
locais de saúde para minimizar o risco de exposição à patógenos, e.g. o uso de luvas, roupas, 
máscaras, e óculos protetores para evitar a exposição a tecido, sangue e fluidos orgânicos, 
sistemas de gestão do lixo hospitalar (exceto o descarte de equipamento de injeção, incluído 
sob a categoria CGA.01.20 Segurança de injeções médicas). Esta atividade visa os 
trabalhadores da área de saúde (BP.04.05 Trabalhadores da área da saúde). Precauções 
universais são compartilhadas dentro do sistema de saúde e não são específicas para HIV/VIH. 
Gastos com precauções universais são limitados àqueles especificamente voltados para a 
prevenção da transmissão do HIV/VIH em instalações de saúde. Os gastos com procedimentos 
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de segurança em bancos de sangue talvez não possam ser separados de outros custos gerados 
por aquela atividade e são relatados sob a categoria CGA.01.19 Segurança do sangue. 
 
CGA.01.22 Profilaxia pós-exposição (PPE). Inclui intervenções e medicamentos 
antirretrovirais após a exposição ao risco, e pode ser mais detalhada pelo acréscimo de um 
dígito:  

 
CGA.01.22.01 PPE em serviços de saúde 
 
CGA.01.22.02 PPE após exposição ao risco (violência ou estupro)  
 
CGA.01.22.03 PPE após sexo sem proteção 
 
CGA.01.22.98 Profilaxia pós-exposição não dividida por tipo 
 
CGA.01.22.99 Profilaxia pós-exposição não classificada em outro lugar /n.c.o. 

 
CGA.01.98 Atividades de prevenção não divididas por intervenção incluem todos os 
programas, atividades e intervenções preventivas, e atividades para as quais a equipe de 
rastreamento de recursos não dispõe de informação para classificá-las em uma categoria CGA 
específica de dois dígitos. 
 
CGA.01.99 Atividades de prevenção não classificadas em outra categoria (n.c.o.) inclui 
todos os outros programas, intervenções e atividades preventivas, e atividades que o país 
considera relevante e não estão listadas acima.  
 

CGA.02 CUIDADOS E TRATAMENTO 
Cuidados e tratamentos se referem a todas as despesas, compras, transferências e 
investimentos feitos para dar acesso às atividades de cuidados e tratamentos em clínicas, nos 
lares ou nas comunidades para adultos e crianças vivendo com HIV/VIH. O componente 
“cuidados e tratamentos” inclui as seguintes intervenções e atividades. 
 
CGA.02.01 Cuidados ambulatoriais são quaisquer tipos de cuidados médicos prestados sem 
a necessidade de internação. Referem-se a despesas com otimização da qualidade de vida de 
pessoas seropositivas e de seus familiares. Referem-se ao cuidado contínuo por meio de 
terapia antirretroviral, diagnóstico e tratamento de sintomas; apoio nutricional; apoio 
psicológico e espiritual; monitoramento clínico relacionado a serviços laboratoriais, e manejo 
de infecções oportunistas (excluindo o tratamento da tuberculose, que deve ser incluído nas 
subcontas da TB) e outras complicações relacionadas com o HIV/VIH; e outros cuidados 
culturalmente adequados para pacientes terminais. Cuidados ambulatoriais incluem as 
seguintes intervenções e atividades: 

 
CGA.02.01.01 Testagem e aconselhamento por iniciativa do provedor (TAIP) refere-se 
às despesas relacionadas à realização de testagem para HIV/VIH para fins de diagnóstico. 
Sob certas circunstâncias, quando um indivíduo buscar cuidados médicos, o teste de 
HIV/VIH pode ser oferecido. Pode ser parte do diagnóstico – o paciente apresenta sintomas 
que podem ser atribuídos ao HIV/VIH ou tem uma doença associada com o HIV/VIH, 
como a tuberculose – ou pode ser uma oferta de rotina a uma pessoa assintomática. Por 
exemplo, o teste do HIV/VIH pode ser oferecido como parte da avaliação clínica de 
pacientes com DSTs.  
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O custo do teste inclui um teste inicial, seguido de um teste confirmatório caso dê reativo. 
O custo do TAIP inclui todo o processo de fornecimento: o médico, o laboratório, e o 
aconselhamento pós-teste. O TAIP exclui o teste em PTMF classificado como 
CGA.01.17.01 Aconselhamento e testagem para gestantes. O aconselhamento e a testagem 
voluntários são atividades preventivas e têm que ser classificadas sob a categoria 
CGA.01.03 Aconselhamento e testagem voluntários (ATV). Os testes obrigatórios como 
parte de políticas trabalhistas ou requisitos para concessão de vistos não são recomendados 
pelo UNAIDS/ONUSIDA e devem ser classificados em CGA. 04.13. Testagem para o 

HIV/VIH obrigatório (não ATV).  
 
CGA.02.01.02 Profilaxia e tratamento de pacientes de infecções oportunistas (IO) 
 

CGA.02.01.02.01 Profilaxia de pacientes ambulatoriais de infecções oportunistas 
(IO): inclui, mas não se restringe ao custo de isoniazida para prevenir a TB e 
cotrimoxazole para proteger contra patógenos responsáveis pela pneumonia, a diarréia e 
suas complicações. As crianças nascidas de mulheres vivendo com o HIV/VIH recebem 
18 meses de tratamento profilático com cotrimoxazole. 
 
CGA.02.01.02.02 Tratamento de pacientes ambulatoriais de infecções oportunistas 
(IO): refere-se a pacotes de medicamentos, diagnósticos, e cuidados usados para 
tratamento de doenças relacionadas ao HIV/VIH oferecidos a pacientes ambulatoriais. IO 
são doenças causadas por vários organismos. Alguns deles não causam doenças em 
pessoas com sistema imunológico saudável. Pessoas vivendo com a infecção do 
HIV/VIH em estado avançado podem sofrer infecções oportunistas nos pulmões, no 
cérebro, nos olhos e em outros órgãos. As doenças oportunistas comuns em pessoas 
diagnosticadas com aids/SIDA incluem a pneumonia Pneumocystis carinii, a 
criptosporidiose, a histoplasmose, e outras infecções causadas por parasitas, vírus ou 
fungos. O custo total do tratamento de infecções em pacientes ambulatoriais deve ser aqui 
relatado, não o custo do tratamento da aids/SIDA. 
 
CGA.02.01.02.98 Profilaxia e tratamento de infecções oportunistas (IO) não 
divididas por tipo 

 
CGA.02.01.03 Terapia antirretroviral (TAR). A terapia específica inclui um grupo 
abrangente de drogas antirretrovirais, incluindo o custo de logística de suprimentos e todo o 
serviço de TAR (incluindo o custo de recursos humanos envolvidos) para adultos ou 
crianças.7,8 O número de pessoas sendo tratadas é baseado em evidências de cobertura atual 
de cada país. A TAR inclui todas as modalidades de terapia ARV. Quando uma terapia 
agressiva é usada, com a finalidade de suprimir a replicação do vírus e para desacelerar o 
progresso do HIV/VIH, ela é chamada terapia antirretroviral altamente ativa (TARAA); a 
combinação costumeira de três ou mais drogas diferentes, tais como dois inibidores da 
transciptase reversa nucleósidos (ITRNs) e um inibidor de protease, dois ITRNs e um 
inibidor da transcriptase reversa não-nucleósido ou outras combinações caracterizam esta 
subclasse, que já demonstrou reduzir a presença do vírus a um ponto onde ele se torna 
indetectável no sangue de um paciente. Onde informação mais detalhada é comparada, ela 
pode ser dividida em: 

 
                                                
7 http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/WHO%20Adult%20ART%20Guidelines.pdf 
8 http://www.aids info.nih.gov/ 
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CGA.02.01.03.01 Terapia antirretroviral para adultos 
 

CGA.02.01.03.01.01 TAR de primeira linha – adultos 
 
CGA.02.01.03.01.02 TAR de segunda linha – adultos 
 
CGA.02.01.03.01.03 TAR para adultos com multidrogas após insucesso no 
tratamento de segunda linha 
 
CGA.02.01.03.01.98 Terapia antirretroviral para adultos não dividida por linhas de 
tratamento 

 
CGA.02.01.03.02 Terapia antirretroviral pediátrica 

 
CGA.02.01.03.02.01 TAR de primeira linha – pediátrica 
 
CGA.02.01.03.02.02 TAR de segunda linha – pediátrica 
 
CGA.02.01.03.02.03 TAR pediátrica com multidrogas após insucesso no tratamento 
de segunda linha 
 
CGA.02.01.03.02.98 Terapia antirretroviral pediátrica não dividida por linhas de 
tratamento 

  
CGA.02.01.03.98 Terapia antirretroviral não dividida por idade ou por linha de 
tratamento.  

 
O termo TAR claramente se refere à combinação antirretroviral de pelo menos três 
medicamentos. A população de pacientes com a infecção do HIV/VIH pode ser classificada 
da seguinte forma: (a) pré-TAR, recebendo cuidados e profilaxia; (b) TAR de primeira 
linha; (c) TAR de segunda linha, (d) insucesso na segunda linha, mas ainda sob tratamento 
antirretroviral com regime multidrogas, chamado terapia de salvamento ou de resgate. A 
categoria (a) é classificada como CGA.02.01.08 Cuidados paliativos para pacientes 

ambulatoriais; (b), (c), e (d) devem ser classificados como CGA.02.01.03 Categoria 

antirretroviral. 
A TAR deve ser administrada como parte de um pacote de intervenções de cuidados, 
incluindo o fornecimento da profilaxia do cotrimoxazole, o manejo das infecções 
oportunistas e das comorbidades, apoio nutricional, e cuidados paliativos. O custo de 
recursos humanos envolvidos na prestação destes serviços deve ser explicitamente relatado 
nas diferentes categorias de tratamento. Atividades de PTMF mais tratamento ARV devem 
ser incluídas nesta categoria. Entre as crianças, outras atividades devem ser relatadas em 
crianças órfãs e vulneráveis (COV) afetadas pelo HIV/VIH. As despesas associadas com 
esta atividade devem ser contabilizadas de acordo com as populações beneficiárias do 
serviço, tais como mulheres ou crianças. 
 
CGA.02.01.04 Apoio nutricional associado à terapia ARV. A nutrição tem um papel 
importante na manutenção da saúde das pessoas vivendo com o HIV/VIH. A nutrição 
adequada é essencial para manter a saúde do sistema imunológico, para sustentar níveis 
saudáveis de atividade física, e para a qualidade de vida. A nutrição adequada é essencial 
também para melhores benefícios advindos da terapia antirretroviral. Assim, ela deve se 
tornar parte integral da resposta dos países ao HIV/VIH. O consumo de nutrientes e toda a 
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logística envolvida no processo de distribuição de apoio nutricional devem ser relatados 
nesta categoria. 
 

CGA.02.01.05 Monitoramento laboratorial específico relacionado ao HIV/VIH 
inclui gastos laboratoriais para a entrega de contagens de células CD4, determinação da 
carga viral, e testes de resistência às drogas voltados para monitorar a resposta 
biológica à terapia antirretroviral e para determinar a progressão da doença para um 
paciente de doença relacionada com o HIV/VIH. A contagem de células CD4 é a 
medida do número de células CD4 em uma amostra de sangue. A contagem de CD4 é 
um dos mais úteis indicadores da saúde do sistema imunológico e da progressão do 
HIV/VIH. É usada pelos profissionais da saúde para determinar quando começar, 
interromper ou parar uma terapia anti-HIV/VIH; quando administrar tratamento 
preventivo contra infecções oportunistas; e medir a resposta ao tratamento. Uma 
contagem normal de células CD4 está entre 500 células/mm3 e 1400 células/mm3 de 
sangue, mas a contagem de um indivíduo pode variar. Em indivíduos HIV/VIH 
positivo, uma contagem de 200 células/mm3 ou menos é considerada uma condição de 
definição da aids/SIDA. A carga viral (CV) determina a quantidade de cópias de 
HIV/VIH RNA que há em uma amostra de sangue, relatada como o número de cópias 
de HIV/VIH RNA por ml de plasma de sangue. A CV fornece informações sobre o 
número de células infectadas com o HIV/VIH e é um importante indicador da 
progressão do HIV/VIH e da eficácia do tratamento. A CV pode ser medida por 
diferentes técnicas, incluindo DNA ramificado (bDNA) e ensaios quantitativos de 
transcriptase reversa – reação em cadeia da polimerase (RT-PCR). Os testes de CV são 
geralmente realizados quando um indivíduo é diagnosticado como HIV/VIH positivo, e 
é repetido em intervalos regulares após o diagnóstico. Os testes de resistência consistem 
de exames de laboratório para determinar se o tipo de HIV/VIH de um indivíduo é 
resistente a alguma droga anti-HIV/VIH e para orientar seu tratamento clínico. Outros 
testes para monitorar os pacientes, e.g. testes bioquímicos e hematológicos também 
devem ser incluídos como CGA.02.01.05 Monitoramento laboratorial específico para o 

HIV/VIH. 
A vigilância quanto à resistência às drogas anti-HIV/VIH visa o monitoramento 
epidemiológico da prevalência e da circulação de tipos de vírus resistentes entre 
populações seropositvas específicas. As autoridades são assim informadas do número ou 
proporção de pessoas seropositivas em uma dada população cujo tipo de HIV/VIH é 
resistente a drogas anti-HIV/VIH específicas. Por isso a atividade para fins 
epidemiológicos mencionada deve ser declarada na categoria CGA.04.06 Vigilância sobre 

resistência a medicamentos anti-HIV/VIH.  
 
CGA.02.01.06 Programas de tratamento dentário para pessoas vivendo com HIV/VIH 
se refere a serviços odontológicos e/ou serviços relacionados realizados em pessoas 
vivendo com HIV/VIH. 
 
CGA.02.01.07 Tratamento e serviços de apoio psicológico se refere a serviços 
ambulatoriais psicológicos prestados a pessoas vivendo com o HIV/VIH incluindo a 
consulta e antidepressivos prescritos no tratamento; e.g. se o Programa Nacional de 
Aids/SIDA contratar o psicólogo para estar disponível para apoio e tratamento psicológico 
a qualquer pessoa com HIV/VIH, isto deve ser relatado nesta categoria de gastos em 
aids/SIDA . Esta categoria exclui todos os outros serviços de apoio psicológicos já 
relatados em atividades de ATV (i.e.: CGA.01.03 Aconselhamento e testagem voluntários 

(ATV), CGA.01.04.01 ATV como parte de programas para populações vulneráveis e 
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acessíveis, CGA.01.08.01 ATV com parte de programas para profissionais do sexo e seus 

clientes, CGA.01.09.01 ATV como parte de programas para HSH, CGA.01.10.01 ATV 

como parte de programas para UDIs) ou CGA.02.01.08 Cuidados paliativos e 
CGA.02.01.03 Terapia antirretroviral.  
 
CGA.02.01.08 Cuidados paliativos para pacientes ambulatoriais se refere a tratamento 
que amenize a dor e o desconforto associados ao HIV/VIH. Inclui os cuidados básicos de 
saúde e atividades de apoio – quer sejam em clínicas, em domicílios ou nas comunidades – 
para adultos e crianças vivendo com HIV e seus familiares para melhorar a qualidade de 
vida deste grupo de pessoas, por meio de um cuidado contínuo por meio de diagnóstico e 
alívio de sintomas, e cuidados culturalmente adequados para pacientes terminais. Os 
cuidados em clínicas, domiciliares ou comunitários e as atividades de apoio para crianças 
vivendo com HIV/VIH dentro de programas para crianças órfãs e vulneráveis afetadas pelo 
HIV/VIH devem ser classificadas em crianças órfãs e vulneráveis e o tratamento 
antirretroviral deve ser classificado como Terapia antirretroviral. 
 
CGA.02.01.09 Cuidados domiciliares inclui apoio externo para indivíduos cronicamente 
doentes de aids/SIDA. Pode incluir, mas não se limita a visitas de médicos ou outros 
profissionais de saúde aos domicílios para avaliar as condições de vida, atender 
necessidades psicológicas ou acompanhar pessoas vivendo com HIV/VIH ao hospital. 
Estas visitas podem incluir apoio psicológico domiciliar para membros da família, 
instrução desses familiares com informações básicas sobre o HIV/VIH, primeiros socorros, 
nutrição etc. 
 

CGA.02.01.09.01 Cuidados médicos domiciliares: cuidados médicos simples, 
suprimentos para cuidados médicos, incluindo principalmente recursos humanos 
(enfermeiro, assistente social ou outro relevante). Esta categoria exclui ARV 
(CGA.02.01.03), apoio nutricional para TAR (CGA.02.01.04), apoio e tratamento 
psicológicos (CGA.02.01.07), e cuidados paliativos (CGA.02.01.08). 
 
CGA.02.01.09.02 Cuidados domiciliares que não sejam médicos nem de saúde.  
 
CGA.02.01.09.98 Cuidados domiciliares não divididos por tipo. 

 
CGA.02.01.10 Serviços de medicina tradicional e cuidados e tratamentos informais. 
Medicina tradicional se refere a práticas, abordagens, conhecimentos e crenças 
relacionadas à saúde que incluam medicamentos à base de plantas, animais e minerais, 
terapias espirituais, técnicas e exercícios manuais, aplicados em separado ou em conjunto, 
visando tratar, diagnosticar e prevenir o HIV/VIH ou manter o bem-estar do paciente, e.g. 
medicina tradicional chinesa, homeopatia, naturopatia, medicina à base de ervas e métodos 
quiropráticos. Terapias complementares são formas adicionais de tratamento usadas como 
auxiliares à terapia padrão, enquanto terapias alternativas são usadas no lugar da terapia 
padrão. Estes serviços são geralmente oferecidos por terapeutas alternativos e informais e 
incluem atividades especificamente relacionadas à aids/SIDA. 
 
CGA.02.01.98 Serviços de atenção ambulatorial não divididos por intervenção 
incluem todas as intervenções e serviços para os quais a equipe de rastreamento de recursos 
não dispõe de informação suficiente para classificá-los em uma categoria CGA específica 
de três dígitos. 
 



 

 25 

CGA.02.01.99 Outros serviços de atenção a pacientes ambulatoriais não classificados 
em outra categoria (n.c.o.). Inclui todas as outras intervenções e atividades não 
relacionadas acima, e consideradas pelo país como uma despesa relevante.  
 

CGA.02.02 Cuidados a pacientes internados: Todas as atividades de cuidados hospitalares 
para adultos e crianças HIV/VIH positivo visando o tratamento de doenças relacionadas ao 
HIV/VIH, por meio de diagnóstico, cirurgia, tratamento intensivo, e cuidados hospitalares em 
geral. Tratamentos hospitalares para infecções oportunistas devem ser classificados como 
CGA.02.02.01. Muito embora o tratamento antirretroviral seja geralmente feito em regime 
ambulatorial, ele deve ser classificado como CGA.02.01.03, a despeito do local onde seja 
realizado, clínica ambulatória ou hospital.  

 
CGA.02.02.01 Tratamento de infecções oportunistas (IO) em pacientes internados: O 
tratamento de infecções oportunistas (IO) se refere ao pacote de medicamentos, 
diagnósticos e cuidados usados para o tratamento de doenças relacionadas ao HIV/VIH. As 
IO são doenças causadas por vários organismos, alguns dos quais normalmente não afetam 
pessoas com um sistema imunológico saudável. As pessoas vivendo com HIV/VIH em 
estado avançado podem sofrer infecções oportunistas nos pulmões, no cérebro, nos olhos e 
em outros órgãos. As doenças oportunistas mais comuns em pessoas diagnosticadas em 
aids/SIDA incluem a pneumonia Pneumocystis carinii, a criptosporidiose, a histoplasmose, 
e outras infecções causadas por parasitas, vírus e fungos.  
 
CGA.02.02.02 Cuidados paliativos a pacientes internados se referem ao tratamento que 
alivia a dor e o desconforto associados com o HIV/VIH. Inclui todas as atividades de apoio 
e cuidados básicos de saúde para um paciente internado visando melhorar a qualidade de 
vida de pessoas HIV/VIH positivo através de cuidado contínuo por meio de diagnóstico e 
alívio de sintomas, e cuidados culturalmente apropriados para pacientes terminais. 
Atividades clínicas para pacientes internados voltadas para crianças vivendo com HIV/VIH 
dentro de programas para crianças órfãs e vulneráveis afetadas pelo HIV/VIH devem ser 
relatadas em Crianças órfãs e vulneráveis e o tratamento antirretroviral deve ser 
classificado como Terapia antirretroviral. 
 
CGA.02.02.98 Serviços a pacientes internados não divididos por intervenção incluem 
todas as intervenções e serviços para os quais a equipe de rastreamento de recursos não tem 
informação disponível para classificá-los em uma categoria CGA específica de três dígitos. 
 
CGA.02.02.99 Serviços a pacientes internados não classificados em outras categorias 
(n.c.o.). Inclui todas as outras intervenções e atividades não relatadas acima e consideradas 
pelo país como despesa relevante.  
 

CGA.02.03 Transporte e resgate de emergência de pacientes: inclui o transporte de 
ambulância e todos os outros meios de transporte utilizados pelos pacientes com HIV/VIH em 
tratamento e despesas feitas por parentes com relação a viagens para acompanhar e assistir 
estes pacientes. 

 
CGA.02.98 Serviços de atenção e tratamento não divididos por intervenção incluem todos 
os programas, as intervenções e os serviços de atenção e tratamento para os quais a equipe de 
rastreamento de recursos não dispõe de informação suficiente para classificá-los dentro de uma 
categoria CGA específica de dois dígitos. 
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CGA.02.99 Serviços de atenção e tratamento não classificados em outra categoria (n.c.o.). 
Incluem todos os outros programas, intervenções e atividades de atenção e tratamento não 
relatadas acima e consideradas pelo país como despesa relevante. A equipe de rastreamento de 
recursos criará subtítulos para descrever de maneira abrangente todas as despesas alocadas a 
atenção e tratamentos de pessoas vivendo com o HIV/VIH e pacientes com doenças 
relacionadas com o estágio avançado da infecção por HIV/VIH e que não tenham sido 
mencionados acima (e.g. alguns tipos de câncer). Estes serviços visam atender as pessoas 
vivendo com HIV/VIH e pacientes com doenças relacionadas ao estágio avançado da infecção 
por HIV/VIH e devem ser classificadas como CGA.02.99.  
 
CGA.03 Crianças órfãs e vulneráveis (COV) 
Um órfão é definido como uma criança abaixo de 18 anos que perdeu um ou ambos os pais a 
despeito de ter ou não apoio financeiro (relacionada ou não ao programa nacional para a 
aids/SIDA). No contexto da MEGAS, incluem-se todas as despesas para substituir o cuidado 
dos pais para com os filhos porque os pais morreram por causa do HIV/VIH; despesas feitas 
para a mitigação social visando a todos os órfãos de pai e mãe e órfãos de apenas um dos pais. 
Neste contexto, crianças vulneráveis se referem àquelas que estejam prestes a se tornarem 
órfãos e que não estejam recebendo apoio como órfãs porque pelo menos um dos pais está 
vivo, e ao mesmo tempo, seus pais estão doentes demais para cuidar delas. 
A equipe de rastreamento de recursos deve levar em consideração que na África subsaariana os 
serviços a todos os órfãos vivendo abaixo da linha de pobreza estabelecida pelos países são 
considerados como relacionados com a aids/SIDA. Fora da África subsaariana, a localização 
de recursos representa a contribuição da aids/SIDA para os programas gerais de assistência aos 
órfãos. Esta categoria se refere a crianças vivendo abaixo da linha de pobreza, que sejam órfãs 
de ambos os pais; em vias de se tornarem órfãs (aquelas que brevemente se tornarão órfãs) e 
órfãs de apenas um dos pais (aquelas que perderam um dos pais).  
Todos os serviços visando à melhoria das vidas de crianças órfãs e vulneráveis, bem como das 
famílias afetadas pelo HIV/VIH devem ser contabilizados. Os “serviços de saúde preventiva 
para crianças órfãs e vulneráveis” devidamente identificados em CGA.01 Prevenção, não 
devem ser duplamente contabilizados. Os cuidados paliativos, incluindo apoio e cuidados 
básicos de saúde e prevenção, gestão e tratamento da TB e do HIV/VIH, além de serviços 
laboratoriais e medicamentos a eles relacionados, quando fornecidos dentro de programas para 
crianças órfãs e vulneráveis afetadas pelo HIV/VIH devem ser incluídos nesta classe. Outros 
cuidados de saúde associados com o desenrolar da doença ligada ao HIV/VIH, incluindo 
serviços HIV/VIH/TB, quando oferecidos fora de um programa para crianças órfãs e 
vulneráveis afetadas pelo HIV/VIH, devem ser classificados sob o programa de cuidados 
específico. TAR para crianças deve ser classificado em CGA.02.01.03.02 Terapia 

antirretroviral pediátrica. O componente COV inclui as seguintes intervenções e atividades. 
 
CGA.03.01 COV Educação. Ensino fundamental e ensino médio (taxas escolares, uniformes, 
livros e material didático, taxas e avaliações especiais). 
 
CGA.03.02 COV Atenção Básica de Saúde referem-se a serviços básicos de atenção tais 
como vacinas, tratamento de saúde de rotina, suplementos nutricionais (e.g. vitaminas, 
proteínas etc.), serviços de saúde reprodutiva e sexual para os de maior idade). As despesas a 
ser incluídas aqui se referem àquelas que, para uma criança qualquer, seriam feitas pelos pais; 
na sua ausência, os programas de proteção social pagam por seu acesso a esses serviços 
básicos. Os serviços de saúde aqui não são específicos para HIV/VIH. A TAR para crianças 
deve constar como CGA.02.01.03.02. 
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CGA.03.03 COV Apoio familiar/domiciliar se refere a apoio em gêneros, tais como 
mosquiteiros, vestuário e calçados, cobertores e roupas de cama, alimentação (que não seja 
apoio nutricional relacionado à TAR), e outros tipos de ajuda. Esta categoria exclui todos os 
serviços que fazem parte de cuidados institucionais, incluídos em CGA.03.06 COV Cuidados 

institucionais. 
 
CGA.03.04 COV Apoio da comunidade se refere à identificação de COVs na comunidade, 
atenção para COVs, treinamento e apoio aos trabalhadores em tempo integral da comunidade, e 
cuidados com as crianças. 
 
CGA.03.05 COV Serviços sociais e custos administrativos e.g. certidões de nascimento e 
outros procedimentos administrativos e institucionais que são necessários para se implementar 
o cuidado às COVs. A seguridade da criança, um termo usado para se referir de maneira geral 
aos programas sociais que contribuem para o bem-estar das crianças, deve ser classificada 
nesta categoria. 
 
CGA.03.06 COV Cuidados institucionais se referem a cuidados integrados fornecidos em 
uma instituição, incluindo alimentação (não um apoio nutricional relacionado à TAR), 
cuidados de saúde, educação, vestuário, calçados, roupas de cama, apoio psicológico e auto-
suficiência econômica, além de outros serviços para atender as necessidades das crianças em 
orfanatos. Estes podem ser classificados como serviços de apoio, programas suplementares, ou 
cuidados substitutos. O centro comunitário de auxílio é um serviço integrado oferecido por 
creches, orfanatos, escolas missionárias e internatos, asilos, reformatórios, monastérios e 
conventos. Esta categoria exclui todos os serviços como parte de apoio a famílias com COVs 
incluídos em CGA.03.03 COV Apoio familiar/domiciliar. 
 
CGA.03.98 Serviços para COV não divididos por intervenção. Serviços voltados para as 
necessidades de crianças órfãs e vulneráveis, para os quais a equipe de rastreamento de 
recursos não tem informação disponível para classificar em uma categoria CGA de dois 
dígitos. 
 
CGA.03.99 Serviços para COV não classificados em outra categoria (n.c.o.). Todos os 
outros serviços voltados para atender as necessidades dessas crianças, e especialmente as órfãs 
e vulneráveis que não foram mencionadas acima. 
 
CGA.04 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMAS 
As despesas de programa são definidas como gastos em nível administrativo fora do ponto de 
prestação de serviços de saúde. As despesas de programa cobrem apenas os serviços como a 
gestão de programas para aids/SIDA, o monitoramento e avaliação (M&A), advocacia, 
treinamento pré-serviço, e atualização de instalações por meio da compra de equipamento de 
laboratório e telecomunicações. Também inclui investimentos de longo prazo, como 
construção de instalações de saúde, as quais beneficiarão o sistema de saúde como um todo. É 
importante notar que quando se associa as despesas de programa e o acesso das pessoas a 
tratamento e prevenção, só a parcela do investimento que contribui para uma resposta ao 
HIV/VIH, e que precisou de financiamento para os serviços prestados como parte da resposta 
ao HIV/VIH deve ser incluída. O componente gestão de programa inclui as seguintes 
intervenções e atividades: 
 
CGA.04.01 Planejamento, coordenação e gestão de programas se refere a despesas feitas 
em nível administrativo fora do ponto de prestação de serviços de saúde, incluindo a 
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disseminação de informação estratégica sobre as melhores práticas – eficiência e efetividade do 
programa, planejamento/avaliação dos esforços de prevenção, cuidados e tratamentos; análise e 
garantia de qualidade de dados demográficos e outros dados de saúde relacionados ao 
HIV/VIH, e o teste de implementação de modelos mesmo que estes possam não ser executados 
na instituição para a qual foi elaborado. Estão também incluídas as atividades de coordenação, 
por exemplo, aquelas de apoio aos princípios dos “Três Uns”: Coordenação de um único 
quadro de ações aprovado para a aids/SIDA e apoio para construção/fortalecimento de uma 
única Autoridade Nacional de Coordenação de Aids/SIDA. Também constam aqui as despesas 
relacionadas à condução de planejamento nacional estratégico para a aids/SIDA e de 
planejamento de recursos humanos (e.g. nível distrital). O rastreamento de recursos humanos 
classificado sob custos de programa é diferente dos pagamentos a recursos humanos como 
relatado para pessoal em prestação de serviços de prevenção e tratamento – CGA.01 e CGA.02 
– porque são oferecidos como parte de prestação de serviços de saúde (e.g. o salário de um 
médico dedicado à PTMF, que seria um componente de PTMF e deve ser contabilizado como 
fator de produção da CGA relacionada à PTMF). 
 
CGA.04.02 Custos de administração e transações associados com a gestão e execução dos 
fundos. Custos incorridos nos programas de gestão no contexto da resposta nacional ao 
HIV/VIH, fornecimento de supervisão administrativa e assistência técnica de rotina e 
específica para pessoal do programa, excluindo aqueles em CGA.04.09 Monitoramento de 

pacientes. As despesas visando à busca e à contratação de um agente financeiro autorizado 
para assumir a função de comprador em uma categoria de gastos em aids/SIDA estão também 
incluídas na CGA.04.02. Este pode ser um processo de múltiplas camadas, identificado e 
monitorado, ou ficar fora do processo de financiamento propriamente dito. Este item tenta 
rastrear os custos deste processo. Esta categoria inclui um processo muitas vezes em múltiplas 
camadas pelo qual o responsável ou primeiro responsável pela elaboração de um programa de 
HIV/VIH decide confiar a execução desse programa a um agente. Despesas gerais relacionadas 
à gestão de fundos devem ser descritas aqui. 
 
CGA.04.03 Monitoramento e avaliação: O propósito do M&A é prever os dados necessários 
para: 1) orientar o planejamento, a coordenação e a implementação da resposta ao HIV/VIH; 2) 
avaliar a efetividade da resposta ao HIV/VIH; e 3) identificar áreas para melhoramento do 
programa. Além disso, os dados de M&A são necessários para garantir a credibilidade para 
com aqueles afetados pelo HIV/VIH, e aqueles que estejam fornecendo os recursos financeiros 
para a resposta ao HIV/VIH9. M&A, portanto, inclui despesas relacionadas à manutenção da 
direção e à capacidade final de medir o progresso do programa, o fornecimento de feedback 
para credibilidade e qualidade, e a implementação e atualização da avaliação programática, a 
implementação e atualização dos sistemas de gestão de informações (e.g. outros sistemas de 
informações sobre monitoramento e gestão de saúde), a avaliação dos esforços de prevenção, 
cuidados e tratamentos. As despesas com M&A devem incluir os salários do pessoal que 
implementa os programas de M&A. As despesas para conduzir a Medicação de Gastos em 
Aids/SIDA (MEGAS) devem constar neste item. 
 
CGA.04.04 Pesquisa operacional. Refere-se aos investimentos e despesas feitas na realização 
de pesquisa de operações aplicadas visando à melhoria da gestão, da prestação e da qualidade 
dos serviços de saúde. Um pesquisador operacional quando em face de um novo problema 
                                                
9 Organizing Framework for a Functional National HIV Monitoring and Evaluation System, UNAIDS/MERG, 
April 2008. (Quadro Organizacional para um Sistema de Avaliação e Monitoramento Nacional Funcional para o 
HIV) 
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deve determinar quais técnicas são mais apropriadas para a natureza do sistema, os objetivos 
para melhoria, e restrições quanto ao tempo e à capacidade de cálculo. 
 
CGA.04.05 Vigilância serológica (serovigilância). Esta categoria inclui despesas com 
registro, processamento de informação a ser usada para documentar a incidência, e a 
prevalência da epidemia na população geral, bem como em populações específicas. Estão 
incluídos também estudos sentinela, relatórios obrigatórios de casos, e análises 
epidemiológicas. Vigilância implica a coleta contínua e sistemática, a análise e a interpretação 
de dados sobre uma doença ou condição de saúde. A coleta de sangue com o propósito de 
vigilância é chamado de serovigilância. Construído com base no sistema de coleta de dados 
existentes em um país, sistemas de segunda geração de vigilância do HIV/VIH são criados para 
serem adaptados e modificados para atender as necessidades específicas das diferentes 
epidemias. Por exemplo, a vigilância HIV/VIH em um país com uma predominância de 
epidemia heterossexual será radicalmente diferente da vigilância em um país onde a infecção é 
em sua maioria encontrada entre HSHs ou UDIs. A vigilância para resistência aos 
medicamentos deve ser registrada em CGA.04.06 Vigilância sobre resistência a medicamentos 

anti HIV/VIH. Os programas de vigilância visam melhorar a qualidade e a diversidade das 
fontes de informação ao desenvolver e implementar protocolos padrões para um estudo ainda 
mais preciso, com a utilização de métodos e ferramentas apropriadas. 
 
CGA.04.06 Vigilância sobre resistência a medicamentos anti HIV/VIH inclui a instalação 
de sítios sentinela, operações laboratoriais, bens e materiais, e a integração e apoio para 
atividades de uma Comissão Nacional sobre Resistência a Medicamentos contra o HIV/VIH. A 
vigilância sobre resistência a medicamentos visa o monitoramento epidemiológico da 
prevalência e a determinação da circulação de tipos de vírus resistentes entre as pessoas 
vivendo com HIV/VIH. Assim é possível fornecer o número ou proporção de pessoas vivendo 
com HIV/VIH em uma dada população cujo HIV/VIH é resistente a certos medicamentos anti-
HIV/VIH. O teste de resistência genotípica antirretroviral (TRGA) determina se uma variedade 
de HIV/VIH específica possui certas mutações genéticas associadas com a resistência à droga. 
O teste analisa uma amostra do vírus do sangue de um indivíduo para identificar qualquer 
mutação genética associada com a resistência a medicamentos específicos. O ensaio fenotípico 
é diferente do ensaio genotípico. Ele usa um método indireto, e determina por experimento 
direto se uma variedade de HIV/VIH em particular é resistente às drogas anti-HIV/VIH. 
 
CGA.04.07 Sistemas de fornecimento de medicamentos incluem os processos de aquisição, 
logística, transporte e fornecimento de drogas antirretrovirais e outras essenciais para o 
tratamento de pessoas vivendo com HIV/VIH. Estes gastos visam aumentar a capacidade dos 
sistemas de logística e de fornecimento de medicamentos, incluindo a contratação de pessoal, o 
desenvolvimento de sistemas administrativos e a modernização da infra-estrutura de transporte. 
Essas atividades envolvem sistemas de apoio para medicamentos, diagnósticos, equipamento 
médico, insumos médicos e suprimentos para cuidar e tratar de pessoas vivendo com HIV/VIH 
e infecções a ele relacionadas. Isto inclui a elaboração, o desenvolvimento e a implementação 
de melhores sistemas de previsão, aquisição, armazenamento, distribuição e monitoramento de 
desempenho de medicamentos para HIV/VIH, e de insumos e suprimentos relevantes. Isto 
inclui os gastos reais para melhorar a encomenda, a aquisição, o envio, e a entrega de uma 
grande variedade de medicamentos relacionados ao HIV/VIH, diagnósticos e outras insumos 
médicos. As drogas antirretrovirais compradas e enviadas têm que ser relatadas em 
CGA.02.01.03 Terapia antirretroviral. 
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CGA.04.08 Tecnologia da informação. Implementação e atualização de sistemas de 
informação, programas e equipamentos integrados a redes de informação para gerenciar 
informações relacionadas ao HIV/VIH. 
 
CGA.04.09 Monitoramento de pacientes. As atividades e os recursos para apoio voltado para 
adesão ao tratamento precisam ser contabilizados explicitamente. Incluindo os recursos e o 
pessoal trabalhando em campo na supervisão de atividades ou no acompanhamento direto a 
pacientes, assim garantindo o seguimento e a preparação ao tratamento. Estas atividades 
precisam ser contabilizadas explicitamente para pacientes de HIV/VIH e populações especiais 
(e.g. UDIs). Os salários para o pessoal necessário para prestar serviços de tratamento e de 
cuidado são cobertos até certo ponto em CGA.02 Cuidados e tratamento (e.g. trabalhadores de 
saúde da comunidade) e o componente de recursos humanos está em CGA.05.01 Incentivos 

monetários. 
 
CGA.04.10 Reforma e construção de infra-estrutura lida com investimentos, compras e 
despesas com a construção, reforma, aluguel, aquisição (equipamento, suprimentos, mobília e 
veículos), despesas gerais e/ou instalação para a implementação de programas de HIV/VIH. 
Incluem investimentos de capital para a construção de infra-estrutura que preste serviço de 
HIV/VIH. Os investimentos do programa incluem altos custos iniciais fixos (e.g. aquisição de 
computadores e conectividade para e-mail), especialmente para atividades de monitoramento 
clínico para a compra de novos equipamentos. Encontram-se incluídos aqui o desenvolvimento 
e o melhoramento de instalações de laboratórios para dar apoio às atividades relacionadas ao 
HIV/VIH, tais como a compra de equipamentos e insumos, o fornecimento de certificações de 
qualidade, treinamento de pessoal e assistência técnica.  
 

CGA.04.10.01 Reforma de infra-estrutura de laboratório e novos equipamentos para 
laboratório 
 
CGA.04.10.02 Construção de novos centros de saúde inclui o investimento em novas 
instalações para lidar com a prevenção, o tratamento, e com o cuidado a pessoas vivendo 
com HIV/VIH. 
 
CGA.04.10.98 Reforma e construção de infra-estrutura não dividida por intervenção 
 
CGA.04.10.99 Reforma e construção de infra-estrutura não classificadas em outra 
categoria (n.c.o.) 

 
CGA.04.11 Testagem obrigatória para HIV/VIH (não ATV). Em alguns países, o teste de 
HIV/VIH é realizado de forma obrigatória como parte da política de emprego ou como 
requisito para a concessão de visto. Embora o UNAIDS/ONUSIDA não recomende a testagem 
obrigatória como parte das estratégias de prevenção ou de atenção, alguns países gastaram 
quantias consideráveis nesta intervenção. 

 
CGA.04.98 Gestão e administração de programas não divididos por tipo incluem todas as 
despesas para as quais a equipe de rastreamento de recursos não tem informação disponível 
para classificar em uma categoria CGA específica de dois dígitos. 
 
CGA.04.99 Gestão e administração de programas não classificados em outra categoria 
(n.c.o.) incluem todas as outras despesas de programa não listadas acima. 
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CGA.05 RECURSOS HUMANOS 
 
Esta categoria se refere à mão-de-obra utilizada em abordagens de treinamento, recrutamento, 
retenção, disposição e remuneração por desempenho de qualidade por parte de trabalhadores da 
saúde e gestores para o trabalho no campo ligado ao HIV/VIH. A mão-de-obra voltada para o 
HIV/VIH não se limita aos sistemas de saúde. Está incluído nesta categoria o pagamento de 
benefícios adicionais aos trabalhadores de saúde. Estas despesas visam garantir a 
disponibilidade de recursos humanos dos que se encontram atualmente trabalhando no setor de 
saúde. Seu único propósito é, portanto, incluir os incentivos para este fim. O custo direto 
associado aos recursos humanos está incluído nos custos de cada uma das outras categorias. 
Por exemplo, os recursos humanos contabilizados dentro de custos unitários de intervenções de 
prevenção e tratamento—CGA.01 Prevenção e CGA.02 Cuidados e tratamento—e, onde 
estejam relacionado a recursos humanos necessários fora da prestação de cuidados, eles estão 
também incluídos nos custos de programa—CGA.04 (Gestão de Programa). 
Os incentivos para recursos humanos atualmente cobrem principalmente enfermeiros e 
médicos; em uma abordagem mais ampla da saúde pública, o conceito deve também ser 
aplicado a incentivos monetários para conselheiros, clínicos, funcionários de apoio à 
participação e pessoal de laboratório. 
 

CGA.05.01 Incentivos monetários para recursos humanos. 
 

CGA.05.01.01 Incentivos monetários para médicos. Benefícios para médicos 
incorporados ao pacote de remuneração total como uma forma de atrair e manter 
recursos humanos para a saúde. 
 

CGA.05.01.01.01 Incentivos monetários para médicos – para prevenção. 
 
CGA.05.01.01.02 Incentivos monetários para médicos – para atenção e tratamento. 
 
CGA.05.01.01.03 Incentivos monetários para médicos – para gestão e administração de 
programas. 
 
CGA.05.01.01.98 Incentivos monetários para médicos não divididos por intervenção. 
 
CGA.05.01.01.99 Incentivos monetários para médicos não classificados em outra 
categoria (n.c.o.) 
 

CGA.05.01.02 Incentivos monetários para enfermeiros. Benefícios para enfermeiros 
incorporados no pacote de remuneração total como uma forma de atrair e manter 
recursos humanos para saúde. 
 

CGA.05.01.02.01 Incentivos monetários para enfermeiros – para prevenção. 
 
CGA.05.01.02.02 Incentivos monetários para enfermeiros – para atenção e tratamento. 
 
CGA.05.01.02.03 Incentivos monetários para enfermeiros – para gestão e administração 
de programas. 
 
CGA.05.01.02.98 Incentivos monetários para enfermeiros não divididos por 
intervenção. 
 



 

 32 

CGA.05.01.02.99 Incentivos monetários para enfermeiros não classificados em outra 
categoria (n.c.o.) 
 

CGA.05.01.03 Incentivos monetários para outros trabalhadores. Benefícios para 
pessoal de laboratórios e outros trabalhadores associados com a prestação de serviços 
relacionados ao HIV/VIH. Fortalecimento do quadro de trabalhadores comunitários de 
saúde está coberto aqui também. Os custos para trabalhadores da saúde, assistentes 
sociais, especialmente enfermeiros práticos, clínicos e técnicos de laboratórios devem 
constar aqui.  

 
CGA.05.01.03.01 Incentivos monetários para outros trabalhadores – para prevenção. 
 
CGA.05.01.03.02 Incentivos monetários para outros trabalhadores – para atenção e 
tratamento. 
 
CGA.05.01.03.03 Incentivos monetários para outros trabalhadores – para gestão e 
administração de programas. 
 
CGA.05.01.03.98 Incentivos monetários para outros trabalhadores não divididos por 
intervenção. 
 
CGA.05.01.03.99 Incentivos monetários para outros trabalhadores não classificados 
em outra categoria (n.c.o.)  
 

CGA.05.01.98 Incentivos monetários para recursos humanos não divididos por 
categoria laboral incluem todos os programas de incentivos para despesas com recursos 
humanos para as quais a equipe de rastreamento de recursos não tem informação suficiente 
para classificar em uma das categorias CGA específicas de três dígitos. 
 

CGA.05.02 Educação para a formação de mão-de-obra para a aids/SIDA inclui o 
fornecimento de educação para enfermeiros e médicos adicionais que serão necessários no futuro. 
As atividades para fortalecimento ou expansão da educação pré-serviço, como o desenvolvimento 
de currículo ou o treinamento de docentes também são incluídas nesta categoria. 
 
CGA.05.03 Treinamento. Sessões de treinamento pré-serviço para todos os profissionais e para-
profissionais apropriados, da área de saúde ou não. Inclui educação continuada prestada por vários 
meios, organizada especificamente para este propósito, tais como oficinas. Apoio para a melhoria 
de habilidades específicas também deve ser incluído aqui, por exemplo, fortalecimento da 
comunicação interpessoal, melhoria das habilidades laboratoriais, e educação nutricional para 
pessoas vivendo com HIV/VIH e seus familiares. Esta categoria exclui treinamento e orientação 
práticos no local de trabalho, que são considerados parte dos serviços a eles relacionados, e.g. 
serviço interno (quando um assistente social ou um enfermeiro mostra aos membros da família 
quais ações específicas devem ser realizadas em termos de cuidados em família), o que consiste em 
treinamento para os parentes realizarem cuidados domiciliares para seus familiares e deve ser 
considerado parte de CGA.02.01.09 Cuidados domiciliares. Esta categoria também exclui a 
capacitação de professores para dar informações relacionadas ao HIV/VIH como parte do 
currículo escolar (coberto em CGA.01.05 Jovens na escola), e treinamento para educadores de 
pares para prevenção do HIV/VIH (coberto em CGA.01.02 Mobilização comunitária)—para 
ser consistente com o Modelo de Necessidades de Recursos Humanos. 
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CGA.05.98 Recursos humanos não divididos por tipo inclui todas as despesas com recursos 
humanos para as quais a equipe de rastreamento de recursos não tem informação disponível 
para classificá-las em qualquer das categorias CGA de dois dígitos. 
 
CGA.05.99 Recursos humanos não classificados em outra categoria (n.c.o.) inclui todas as 
outras despesas com recursos humanos não listadas acima. 
 
CGA.06 PROTEÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS SOCIAIS 
Proteção social geralmente se refere a funções de organizações governamentais ou não-
governamentais relacionadas ao fornecimento de benefícios em dinheiro ou em gêneros para 
categorias de indivíduos definidos pelos seguintes requisitos: doença, idade avançada, 
deficiência, desemprego, exclusão social, etc. Proteção social abrange os serviços sociais e de 
seguridade social. Inclui gastos com serviços e transferências feitos não somente para 
indivíduos, como também para lares, além de despesas com serviços prestados coletivamente.  
 
CGA.06.01 Proteção social por meio de benefícios monetários se refere ao apoio financeiro 
condicional ou incondicional, como doações e transferências em dinheiro (incluindo doações 
para assistência social a crianças, doações para pais adotivos, doações recebidas por 
deficiência, “pensões médicas”, aposentadoria antecipada e benefícios por invalidez para 
pessoas vivendo com HIV/VIH, ou seus familiares). As transferências em dinheiro e as 
doações visam reduzir a pobreza por meio de programas sociais condicionados ou não às ações 
dos beneficiários. As transferências de dinheiro e as doações fazem o dinheiro chegar 
diretamente às famílias pobres via um “contrato social” com os beneficiários—por exemplo, 
mandar as crianças para a escola regularmente, ou levá-las aos centros de saúde. Para famílias 
extremamente pobres, o dinheiro fornece assistência de emergência, enquanto as 
condicionalidades promovem investimentos a mais longo prazo no capital humano. 
 
CGA.06.02 Proteção social por meio de benefícios em gênero se refere à seguridade 
alimentícia, doações em alimentos (não associadas ao apoio nutricional da TAR), vestuário, 
abatimentos em taxas escolares, livros, transporte e vales-refeições, e outros tipos de apoio em 
bens para pessoas vivendo com HIV/VIH.  
 
CGA.06.03 Proteção social por meio de fornecimento de serviços sociais se refere ao 
desenvolvimentos de atividades visando à mitigação social para pessoas vivendo com o 
HIV/VIH e seus familiares, incluindo despesas funerárias, taxas de sepultamento, serviços de 
cuidados diários e transportes para pacientes. 
 
CGA.06.04 Geração de renda específica para HIV/VIH está ligada a projetos e esforços 
para desenvolver programas de trabalho público, desenvolvimento de habilidades, emprego 
protegido, sustento, micro-crédito e financiamento. Pequenas doações para atividades de 
negócios para pessoas vivendo com o HIV/VIH também estão aqui incluídas. 
 
CGA.06.98 Serviços de proteção social e serviços sociais não divididos por tipo incluem 
todos os gastos com serviços de proteção social e serviços sociais para os quais a equipe de 
rastreamento de recursos não dispõe de informação para classificá-los em uma das categorias 
CGA específicas de dois dígitos. 
 
CGA.06.99 Serviços de proteção social e serviços sociais não classificados em outra 
categoria (n.c.o.) incluem todos os outros apoios financeiros diretos e assistência social a 
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famílias afetadas pelo HIV/VIH que tenham o componente de proteção social não incluídos 
acima.  
 
CGA.07 AMBIENTE FAVORÁVEL 
 
CGA.07.01. Advocacia.10 Advocacia no campo do HIV/VIH inclui todo um conjunto de 
serviços que gerem um maior e mais amplo alcance de apoio dos princípios-chave e das ações 
essenciais para promover a prevenção do HIV/VIH e a redução do estigma e da discriminação. 
Também inclui a promoção da ampliação dos programas de HIV/VIH nacionais e regionais por 
parte de governos nacionais com parceiros-chave, como doadores bilaterais ou multilaterais, a 
sociedade civil e o setor privado.  
Encontram-se também incluídos a promoção e o apoio ao desenvolvimento de um forte 
eleitorado para o HIV/VIH em nível regional e nacional, entre a sociedade civil, incluindo: 
grupos comunitários, criadores de políticas, líderes de opinião, líderes de organizações 
baseadas na fé, grupos femininos, líderes jovens e pessoas vivendo com o HIV/VIH para 
fortalecer sua capacidade de advogar em defesa da prevenção efetiva do HIV/VIH, do cuidado 
e do apoio social. Gastos com esforços de advocacia para melhorar a resposta nacional ao 
HIV/VIH. Despesas relacionadas à comunicação estratégica (e.g. distribuição de informação 
estratégica) e desenvolvimento de políticas devem ser relatados sob CGA.04.01. Planejamento, 

coordenação e gestão de programas. 
 
CGA.07.02. Programas de direitos humanos cobrem todas as atividades e recursos 
investidos para a proteção dos direitos humanos, aspectos legislativos de um amplo espectro de 
áreas sociais, tais como emprego e discriminação, educação, liberdade, associação, movimento, 
expressão, privacidade, aconselhamento e serviços legais, esforços para vencer a discriminação 
e melhorar a acessibilidade aos serviços sociais e aos serviços de saúde. Advocacia pelos 
direitos humanos deve ser classificada como CGA.07.01 Advocacia. Os programas que 
focalizam os direitos das mulheres e meninas devem ser classificados como CGA.07.04 

Programas de Aids/SIDA com foco específico em mulheres. 

 
CGA.07.02.01 Programas de direitos humanos para empoderar os indivíduos a 
reclamar seus direitos dando-lhes o conhecimento e a compreensão de seus direitos e 
responsabilidades sob os direitos humanos e/ou sistemas legais locais, incluindo a 
disseminação de programas gerais de direitos humanos visando a população geral em 
epidemias generalizadas e concentradas. Esta categoria inclui programas específicos 
independentes visando à capacitação e o empoderamento de membros de grupos 
vulneráveis a participar de forma significativa nos processos de tomada de decisão. Quando 
a consulta sobre direitos humanos faz parte da Comunicação para Mudança de 
Comportamento (CMC) para populações específicas em maior risco ou outras populações-
chave e vulneráveis, essas despesas devem ser incluídas nas respectivas categorias em 
Prevenção. 
 
CGA.07.02.02 Prestação de serviços legais e aconselhamento para promover o acesso 
à prevenção, cuidados e tratamento: inclui o custo de consultoria legal, representação 
legal de indivíduos no tribunal e despesas relacionadas. 
 
CGA.07.02.03 Desenvolvimento de capacidades em direitos humanos inclui mas não se 
limita às atividades específicas visando as instituições nacionais de direitos humanos, 

                                                
10 Anteriormente chamada CGA.07.01 Advocacia e comunicação estratégica 
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ouvidorias ou outros órgãos independentes visando ao fortalecimento da proteção contra as 
violações dos direitos humanos que são relacionados ao HIV/VIH ou aumentam a 
vulnerabilidade ao HIV/VIH. 
 
CGA.07.02.98 Programas de direitos humanos não divididos por tipo. 
 
CGA.07.02.99 Programas de direitos humanos não classificados em outra categoria 
(n.c.o.). 

 
CGA.07.03 Desenvolvimento institucional específico para aids/SIDA. Refere-se a 
investimentos em capacitação de organizações não-governamentais (incluindo as organizações 
de base religiosa). Inclui a capacitação das instituições-chave locais para implementar 
programas de HIV/VIH eficientes, com a diminuição da dependência e, com o tempo, a 
diminuir a necessidade de assistência técnica externa. Inclui os serviços que melhoram a gestão 
financeira, a gestão de recursos humanos, a garantia de qualidade, o planejamento estratégico e 
a liderança e coordenação das organizações parceiras. Despesas com desenvolvimento 
institucional de organizações nacionais, como a Autoridade Nacional de Coordenação da 
Aids/SIDA, devem ser registradas sob CGA.04.01. Planejamento, coordenação e gestão de 

programas. 

 
CGA.07.04 Programas de Aids/SIDA com foco específico em mulheres. Programas visando 
mulheres e meninas, além daqueles explicitamente descritos nas categorias acima, como 
atividades para melhoria na saúde reprodutiva, assistência e aconselhamento voltados para 
mulheres vítimas de abuso e programas para proteger os direitos à propriedade e à herança de 
mulheres e meninas. 
 
CGA.07.05 Programas para reduzir a violência relacionada ao sexo. Programas para 
reduzir a violência contra a mulher. Também conhecidos como violência contra a mulher 
(VCM), caracteriza-se como um grande problema de saúde pública, bem como de direitos 
humanos em todo o mundo. A VCM tem implicações para a transmissão do HIV/VIH e, em 
muitos casos, é ignorada. Despesas para a resposta à violência sexual incluem a elaboração de 
políticas de saúde e políticas sociais, todos os serviços que ofereçam cuidados que demonstrem 
qualidade, abrangência, e sensibilidade às vítimas de violência sexual. As despesas cobrem 
várias áreas: assistência e aconselhamento voltados para mulheres vítimas de abuso, promoção 
de políticas e medidas que darão apoio à prestação de serviços abrangentes e éticos às pessoas 
que passaram por violência sexual; atividades de polícia, serviços de saúde, procuradores, 
agências de seguridade social, e prestadores de serviços não-governamentais, tais como centros 
de atendimento a vítimas de estupro. A profilaxia pós-exposição após a exposição ao risco 
devido à violência ou estupro deve ser classificada sob CGA.01.22.02 Profilaxia pós-exposição 

após exposição a alto risco. 

 
CGA.07.98 Atividades para promoção de ambientes favoráveis não divididas por tipo 
incluem programas comunitários de capacitação ambientais para os quais a equipe de 
rastreamento de recursos não tem informação disponível para classificá-los em uma categoria 
CGA específica de dois dígitos. 
 
CGA.07.99 Atividades para promoção de ambientes capacitadores não classificadas em 
outra categoria (n.c.o.) incluem todas os outros programas capacitadores ambientais e 
comunitários não incluídos nas classes acima. 
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CGA.08 PESQUISAS RELACIONADAS AO HIV/VIH (excluindo pesquisa 
de operações) 
 
Pesquisa relacionada com o HIV/VIH é definida como a geração de conhecimento que possa 
ser usado para prevenir a doença, promover, restaurar, manter, proteger e melhorar o 
desenvolvimento da população e o bem-estar das pessoas. Cobre pesquisas e profissionais 
engajados na concepção ou criação de novo conhecimento, produtos, processos, métodos e 
sistemas para o HIV/VIH e na gestão de programas relacionados ao HIV/VIH e à aids/SIDA. 
Gestores e administradores devem ser incluídos quando usam pelo menos 10% de seu tempo 
em apoio às atividades de pesquisa. Pesquisadores incluem estudantes de pós-graduação, mas 
não incluem técnicos. Técnicos e outros equivalentes são pessoas cujas principais tarefas 
requerem experiência e conhecimento técnicos. Participam no P&D desenvolvendo tarefas 
científicas e técnicas envolvendo a aplicação de conceitos e métodos operacionais, 
normalmente sob a supervisão de pesquisadores. Esta categoria exclui a pesquisa de operações 
em sistemas de saúde visando à melhoria dos resultados de saúde, incluindo avaliação de 
projetos ou programas, os quais devem constar na CGA.04.04. 
Pesquisa—exceto a pesquisa de operações—não está diretamente ligada à prestação de 
serviços e, portanto, pode ser considerada como um componente satélite da resposta expandida 
ao HIV/VIH. É necessário cuidado ao se classificar as atividades de pesquisa adequadamente e 
não incluir outras atividades freqüentemente confundidas com pesquisa, tais como estudos 
populacionais para vigilância epidemiológica ou o monitoramento e a avaliação de programas. 
As atividades seguintes estão incluídas quando diretamente relacionadas ao HIV/VIH e as 
atividades de rastreamento de recursos dentro da MEGAS são consideradas opcionais. 
 
CGA.08.01 Pesquisas biomédicas, que compreende o estudo da detecção, causa, tratamento e 
reabilitação de pessoas com doenças ou condições específicas, a elaboração de métodos, 
medicamentos e aparelhos para atender estes problemas de saúde, além de investigações 
científicas em áreas tais como as bases celulares e moleculares da doença, genética e 
imunológica. 
 
CGA.08.02 Pesquisas clínicas, que se baseia na observação e no tratamento de pacientes ou 
voluntários. 
 
CGA.08.03 Pesquisas epidemiológicas, que está ligada ao estudo e controle de doenças e 
exposições, e outras situações suspeitas de serem danosas à saúde: é necessário cuidado ao 
excluir a vigilância epidemiológica. 
 
CGA.08.04 Pesquisa científica social, que investiga os amplos aspectos sociais do HIV/VIH. 
 

CGA.08.04.01 Pesquisas comportamentais, que está associada com os fatores de risco 
para a saúde e doença com vistas à promoção da saúde e à prevenção de doenças. Deve-se 
tomar cuidado ao excluir a vigilância epidemiológica bem como as avaliações de 
intervenções preventivas. 
 
CGA.08.04.02 Pesquisas em economia, que investiga os amplos aspectos econômicos do 
HIV/VIH e da epidemia de aids/SIDA. 
 
CGA.08.04.98 Pesquisa científica social não dividida por tipo 
 
CGA.08.04.99 Pesquisa científica social não classificada em outra categoria (n.c.o.) 
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CGA.08.05 Pesquisas relacionadas à vacina. Atividades específicas visando dar apoio à 
pesquisa básica, laboratorial, clínica e ao trabalho de campo relacionado ao desenvolvimento e 
teste de uma vacina contra o HIV/VIH. 
 
CGA.08.98 Atividades de pesquisa relacionadas ao HIV/VIH não divididas por 
intervenção incluem programas de pesquisa relacionados ao HIV/VIH para os quais a equipe 
de rastreamento de recursos não dispõe de informações para classificá-las em uma categoria 
CGA específica de dois dígitos. 
 
CGA.08.99 Atividades de pesquisa relacionadas ao HIV/VIH não classificadas em outra 
categoria (n.c.o.) inclui todos os outros programas de pesquisas relacionadas ao HIV/VIH que 
não foram listados nas classes acima. 
 

1.2 As populações-alvo a serem beneficiadas (PB): definições e descrições 
As populações apresentadas aqui são claramente visadas ou pretendidas de serem beneficiadas 
por atividades específicas, por exemplo, receber vários serviços. A identificação da população 
beneficiada (PB) tem como objetivo quantificar os recursos especialmente alocados para a 
população como parte do processo de distribuição de serviços de uma intervenção 
programática. A PB será selecionada de acordo com a intenção ou o objetivo da despesa em tal 
intervenção programática. Isso representa um resultado ligado aos recursos gastos, 
independentemente de sua eficiência ou cobertura efetiva. 
 
Em princípio, a identificação das PBs é ditada pelo uso pretendido dos fundos. Por exemplo, se 
os membros das populações em maior risco (PMR) são atingidos pelos serviços voltados para a 
população geral, a despesa deverá ser atribuída a esta, isto é, à população geral, e não pode ser 
atribuída a qualquer população de maior risco. 
 
A classificação das populações beneficiadas da MEGAS não visa a ser usada como um guia 
para definir populações por suas características, o que poderia levá-las a serem consideradas 
como as populações de maior risco, populações-chave ou prioritárias11. Seu objetivo é ser uma 
lista bastante abrangente de diferentes populações que são consideradas como as populações 
beneficiadas pretendidas de serviços relativos ao HIV/VIH. A maior parte dessas categorias 
segue diferentes modos de distribuição de serviços, de estruturas de unidade-custo etc. 
Populações adicionais podem ser objetos dos benefícios dos serviços de HIV/VIH; que podem 
ser classificados com os dois dígitos finais “.99”. 
 
Quando não há a intenção explícita de dirigir os benefícios a uma população específica, as 
despesas precisam ser marcadas PB. 06 Intervenções não visadas. Quando a população visada 
não é conhecida, tem que ser registrada como não visada, uma vez que o objetivo é 
explicitamente identificar os beneficiários-alvo. As pessoas podem pertencer a mais de uma 
categoria, porém, o que precisa ser classificado é a despesa de acordo com o objetivo primário 
do programa dependendo da implementação de tais programas, por exemplo, o ponto de 
distribuição de serviço, o tipo de provedor dos serviços ou a estratégia de alcance específica. 

                                                
11 Os conceitos a respeito dos termos “populações em maior risco” e “populações-chave em maior risco” são descritos 
pormenorizadamente em: Um guia para monitorar e avaliar os programas nacionais de prevenção da AIDS/HIV/VIH para as 

populações em maior risco em locais de baixa renda e nos quais a epidemia esteja concentrada; com aplicações para 

epidemias generalizadas. UNAIDS/ONUSIDA, 2007; e em Diretrizes práticas para intensificar a Prevenção de 

AIDS/HIV/VIH, UNAIDS/ONUSIDA, 2007. Disponível no site: http://www.unaids.org 
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PB.01 PESSOAS VIVENDO COM HIV/VIH (independentemente de terem um diagnóstico 
médico/clínico de aids/SIDA). Essa PB deveria ter uma classificação cruzada com a CGA, que 
são conduzidas porque o beneficiário da atividade está vivendo com HIV/VIH; por exemplo, 
CGA.02 Assistência e Tratamento e CGA.011.07 Prevenção de transmissão de AIDS para 

pessoas que vivendo com HIV/VIH. Se houver informação disponível, pode-se fazer uma 
classificação cruzada com o grupo demográfico específico. Por exemplo, Meninos que 
recebem ART deveriam ser codificados como CGA.02.03.02 Terapia antirretroviral 

pediátrica e com classificação cruzada PB.01.02.01 Meninos (abaixo de 15 anos) vivendo com 

HIV/VIH. Quando a informação disponível não permitir que a despesa possa ser classificada 
por idade e/ou sexo, a despesa deverá ser codificada com os dois dígitos finais “.98” 
correspondentes. 
 
PB.01.01 Adultos e jovens (com idade acima de 15 anos) vivendo com HIV/VIH 

PB.01.01.01 Homens adultos e jovens (com idade acima de 15 anos) vivendo com 
HIV/VIH 

PB.01.01.02 Mulheres adultas e jovens (com idade acima de 15 anos) vivendo com 
HIV/VIH 

PB.01.01.98 Adultos e jovens (com idade acima de 15 anos) vivendo com HIV/VIH 
não divididas por sexo 
 

PB.01.02 Crianças (menores de 15) vivendo com HIV/VIH 
PB.01.02.01 Meninos (menores de 15 anos) vivendo com HIV/VIH 
PB.01.02.02 Meninas (menores de 15 anos) vivendo com HIV/VIH 
PB.01.02.98 Crianças (menores de 15 anos) vivendo com HIV/VIH não divididas 

por sexo 
 

PB.01.98 Pessoas vivendo com HIV/VIH não divididas por idade ou sexo. 
 
PB.02 POPULAÇÕES EM ALTO RISCO podem ser agrupadas com base no 
comportamento em que estão engajadas que as expõe a um maior risco de contaminação pelo 
HIV/VIH. Isso, por sua vez, identifica aquelas populações que deveriam ser uma prioridade 
para o monitoramento e os esforços de avaliação dos programas nacionais e sub-nacionais. 
Esses agrupamentos de populações em alto risco geralmente incluem as seguintes: 
profissionais do sexo (TS), seus clientes, usuários de drogas injetáveis (UDIs) e homens que 
fazem sexo com homens (HSH). Essas são populações que mais tendem a ter altas taxas de 
troca de parceiros sexuais, praticam sexo não protegido com múltiplos parceiros ou usam 
equipamento não esterilizado para injetar drogas, sendo todas atividades que os levam a um 
risco de se expor ao HIV/VIH. Cada PMR tem uma CGA específica: CGA.01.08 Programas 

de prevenção para profissionais do sexo e seus clientes, CGA.01.09 Programas para homens 

que fazem sexo com homens (HSH) e CGA.01.010 Programas de redução de danos para 

usuários de drogas injetáveis (UDIs). Por exemplo, qualquer intervenção dirigida a 
profissionais do sexo deve ser registrada na CGA.01.08 Prevenção e programas para 

profissionais do sexo e seus clientes e então com uma classificação cruzada para a categoria 
específica de três dígitos codificada em PB.02.02 Profissionais do sexo (TS) e seus clientes. 
 

PB.02.01 Usuários de drogas injetáveis (UDI) e seus parceiros sexuais 
 

PB.02.02 Profissionais do sexo (TS) e seus clientes 
PB.02.02.01 Profissionais do sexo do sexo feminino e seus clientes 
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PB.02.02.02 Travestis masculinos (e seus clientes) 
PB.02.02.03 Profissionais do sexo masculino (e seus clientes) 
PB.02.02.98 Profissionais do sexo não divididos por sexo e seus clientes 
PB.02.02.99 Profissionais do sexo não classificados em outra categoria (n.c.o.) e seus 
clientes 

 
PB.02.03 Homens que fazem sexo com homens (HSH) 
 
PB.02.98 “Populações em alto risco” não divididas por tipo 
 
PB.03 OUTRAS POPULAÇÕES-CHAVE incluem populações tais como crianças órfãs e 
vulneráveis, crianças nascidas ou prestes a nascer de mães seropositivas, refugiados, 
deslocados internos e migrantes, considerados como “populações-chave” tanto em termos de 
dinâmica da epidemia quanto da resposta.  
 
PB.03.01 Crianças órfãs e vulneráveis (COV) 
 
PB.03.02 Crianças nascidas ou prestes a nascer de mulheres vivendo com HIV/VIH 
 
PB.03.03 Refugiados (deslocados externos) 
 
PB.03.04 Populações deslocadas internamente (por causa de uma emergência) 
 
PB.03.05 Populações migrantes/móveis 
 

PB.03.06 Grupos indígenas 
 
PB.03.07 Prisioneiros e outras pessoas institucionalizadas  
 
PB.03.08 Caminhoneiros/trabalhadores em transporte e motoristas comerciais 
 
PB.03.09 Crianças e jovens que vivem nas ruas 
 
PB.03.10 Crianças e jovens membros de gangues 
 
PB.03.11 Crianças e jovens fora da escola 
 
PB.03.12 Crianças e jovens que vivem em instituições  
 
PB.03.13 Parceiros de pessoas vivendo com HIV/VIH 
 
PB.03.14 Receptores de sangue ou seus derivados 
 
PB.03.98 “Outras populações-chave” não divididas por tipo 
 
PB.03.99 “Outras populações-chave” não classificadas em outra categoria (n.c.o.): 
populações consideradas como “população-chave” em nível nacional e não incluídas nas 
classes acima. 
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PB.04 POPULAÇÕES ESPECÍFICAS “ACESSÍVEIS” incluem crianças que estão na 
escola, mulheres que frequentam clínicas de saúde reprodutiva, militares e empregados de 
fábrica. 
 
PB.04.01 Clientes de clínicas de DSTs 
 
PB.04.02 Estudantes do ensino fundamental 
 
PB.04.03 Estudantes do ensino médio 
 
PB.04.04 Estudantes universitários 
 
PB.04.05 Funcionários da área de saúde 
 
PB.04.06 Marinheiros 
 
PB.04.07 Militares 
 
PB.04.08 Policiais e outros servidores que uniformizados (que não sejam militares) 
 
PB.04.09 Ex-combatentes e outros grupos armados não uniformizados 
 
PB.04.10 Empregados de fábricas (isto é, para intervenção no local de trabalho) 
 
PB.04.98 Populações “acessíveis” não divididas por tipo 
 
PB.04.99 Populações “acessíveis” não classificadas em outro categoria (n.c.o.) 
 
PB.05 POPULAÇÃO GERAL abrange intervenções que visam à população como um todo e 
não qualquer população acessível específica ou população-chave. Por exemplo, uma campanha 
publicitária na TV e no rádio visando uma mudança social e comportamental. A equipe de 
rastreamento de recursos deve usar as categorias do nível de dois dígitos ou três sempre que 
estiver disponível a informação necessária para rastrear o segmento específico da população 
geral para a qual a intervenção é planejada. Se não houver nenhuma informação disponível 
sobre idade ou sexo, as intervenções que visam à população em geral deveriam ser atribuídas a 
PB.05.98 População geral não classificada por idade ou sexo.   
 
PB.05.01 População adulta em geral (com idade acima de 24 anos) 

 
PB.05.01.01 População adulta masculina 
PB.05.01.02 População adulta feminina 
PB.05.01.98 População adulta geral (com idade acima de 24 anos) não classificada 
por sexo 

 
PB.05.02 Crianças (com menos de 15 anos) 

 
PB.05.02.01 Meninos 
PB.05.02.02 Meninas 
PB.05.02.98 Crianças (com menos de 15 anos) não classificadas por sexo 
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PB.05.03 Jovens (de 15 a 24 anos) 
 
PB.05.03.01 Homens jovens 
PB.05.03.02 Mulheres jovens 
PB.05.03.98 Jovens (de 15 a 24 anos) não classificados por sexo 

 
PB.05.98 População em geral não classificada por idade ou sexo 
 
PB.06 INTERVENÇÕES NÃO DIRECIONADAS PARA POPULAÇÕES 
ESPECÍFICAS: gastos que não pertencem explicitamente a populações selecionadas ou 
específicas. Intervenções não direcionadas a uma população específica ou intervenções que 
beneficiem uma população de uma maneira indireta, tais como intervenções codificadas na 
CGA.04 Gestão e administração de programa, na CGA.05 Recursos humanos e na CGA.08 

Pesquisa Relacionada ao HIV/VIH (excluindo pesquisa de operações). Quando não houver a 
intenção explícita de direcionar os benefícios para uma população específica, os gastos 
precisam ser classificados como PB.06 Intervenções não direcionadas para populações 

específicas, uma vez que o objetivo é explicitamente identificar os beneficiários pretendidos. 
As pessoas podem, no entanto, pertencer a mais de uma categoria, o que precisa ser 
classificado é o gasto de acordo com o objetivo primário do programa dependendo da 
implementação de tais programas, por exemplo, o ponto do serviço de distribuição, o tipo do 
provedor de serviço ou a estratégia específica de alcance. 
 
PB.99 POPULAÇÕES ESPECÍFICAS não classificadas em outra categoria (n.c.o.): 
populações visadas não incluídas nas categorias acima. 
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2. Rastreando recursos para a produção e o fornecimento de 
serviços de HIV/Aids – VIH/SIDA 
 
Fornecedores são entidades ou pessoas que estão diretamente engajados na produção, 
fornecimento e distribuição de serviços mediante pagamento por sua contribuição. Serviços 
ligados ao HIV/VIH são fornecidos em ampla escala dentro e fora da indústria de saúde. Os 
fornecedores incluem o governo e outras entidades públicas, organizações privadas com e sem 
fins lucrativos, empresas associadas e não associadas e autônomos cujas atividades se 
enquadram no âmbito da MEGAS, sejam eles formais ou informais. A MEGAS opta por uma 
distinção sistemática, a não ser que seja irrelevante/não aplicável, entre FS.01 Fornecedores do 

setor público, OS.02.01 Fornecedores do setor privado sem fins lucrativos e OS.02.02 

Fornecedores do setor privado com fins lucrativos. 
 
2.1 Fornecedores de serviços (FS): definições e descrições 

 
FS.01 FORNECEDORES DO SETOR PÚBLICO 
Fornecedores públicos são os estabelecimentos pertencentes ao governo (federal, regional, 
local) unidades de fundos fiduciários e extra-orçamentárias (instituições de seguridade social, 
universidades e estabelecimentos autônomos paraestatais, unidades de empresas públicas cujas 
intervenções sociais são desassociadas de suas operações de mercado). FS.01 Fornecedores do 

setor público inclui organizações governamentais que fornecem bens e serviços como parte da 
resposta ao HIV/VIH.  
 
FS.01.01 Organizações governamentais: Esse item inclui organizações públicas que 
fornecem bens e serviços para a resposta ao HIV/VIH que são parte do governo.   

 
FS.01.01.01 Hospitais: Hospitais públicos incluem atividades hospitalares de curto ou 
longo prazos, instituições gerais de especialidade médica e cirúrgica e outras instalações de 
saúde que oferecem internação e que se dedicam a fornecer tratamentos e diagnósticos 
médicos a pacientes com qualquer um dos vários tipos de condições médicas. 
 
FS.01.01.02 Cuidados ambulatoriais: Estabelecimentos públicos cuja função principal é 
o fornecimento de enfermagem médica e outros atendimentos relacionados ao HIV/VIH 
para pacientes externos. Incluídos nessa categoria estão os centros de saúde e os centros de 
saúde comunitários, específicos ou não para pacientes com HIV/VIH. Hospitais que 
oferecem cuidados ambulatoriais deveriam ser classificados como hospitais com 
classificação cruzada com a atividade CGA específica que é prestada.  
 
FS.01.01.03 Consultórios dentários: Consultórios odontológicos públicos. 
 
FS.01.01.04 Saúde mental e centros para tratamento do abuso de substâncias: 
Hospitais públicos psiquiátricos e hospitais para o tratamento do abuso de substâncias e 
centros de reabilitação. 
 
FS.01.01.05 Laboratório e clínicas radiológicas e/ou de imagens: Estabelecimentos 
públicos cuja função principal é a de realizar diagnósticos por meio de análises biológicas, 
testes clínicos, radiologia e de outros serviços de imagem. 
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FS.01.01.06 Bancos de sangue: Estabelecimentos públicos cuja atividade principal 
consiste em coletar e analisar sangue e seus derivados. 
 
FS.01.01.07 Serviços de ambulância: Fornecedor público de serviços de transporte por 
meio de um veículo adaptado para o transporte de pacientes. 
 
FS.01.01.08 Farmácias e fornecedores de produtos médicos: Fornecedores públicos de 
bens e produtos não duráveis (principalmente preservativos), instrumentos protéticos e 
ortopédicos, produtos e bens semiduráveis, aparelhos terapêuticos e outros equipamentos 
permanentes para uso pessoal. Farmácias dentro de hospitais ou centros ambulatoriais 
deveriam ser codificadas como cuidados hospitalares e ambulatoriais. A distribuição de 
remédios à base de ervas e outros remédios consumidos por pacientes de aids/SIDA, 
principalmente na África subsaariana e partes da Ásia, não pode ser realizada em 
distribuidores convencionais varejistas, mas é realizada em mercados ao ar livre, que não 
deveriam ser codificados como farmácias, mas incluídos na categoria “.99” correspondente.  
 
FS.01.01.09 Fornecedores tradicionais ou não-alopáticos: Os fornecedores públicos que 
trabalham com a medicina tradicional. Medicina tradicional quer dizer práticas de saúde, 
abordagens, conhecimentos e crenças que incorporam remédios feitos à base de plantas, 
animais e minerais, terapias espirituais, técnicas manuais e exercícios, aplicados 
isoladamente ou em conjunto para tratar, diagnosticar e prevenir doenças ou manter o bem-
estar. 
 
FS.01.01.10 Escolas e locais de treinamento: Escolas públicas e locais de treinamento 
incluem estabelecimentos escolares e outras formas de transmissão de conhecimento e 
habilidades, inclusive a educação de adultos, programas de alfabetização, escolas militares 
e academias, escolas em presídios etc. em qualquer nível ou para qualquer profissão, com 
ensino oral ou escrito, bem como por meio do rádio, da televisão ou de outros meios de 
comunicação, em seus respectivos níveis de inscrição. Centros de treinamento incluem 
todas as organizações cujas categorias de despesa se relacionam ao treinamento de pessoal, 
sempre que HIV/VIH seja uma especificidade, por exemplo, cuidados clínicos, perícias 
laboratoriais, aconselhamento, direitos humanos, advocacia e sexo. De acordo com o tipo 
de instituição, isto deveria ser classificado como a seguir:  
 

FS.01.01.10.01 Ensino fundamental 
FS.01.01.10.02 Ensino médio 
FS.01.01.10.03 Ensino superior 
FS.01.01.10.99 Centros escolares e de treinamento não classificados em outra 
categoria (n.c.o.) 

 
FS.01.01.11 Lares de adoção/abrigos: Estabelecimentos públicos que fornecem moradia 
temporária ou alimentação a PVHIV/VIH que sejam moradores de rua. 

 
FS.01.01.12 Orfanatos: Instituições públicas cuja função principal consiste em abrigar e 
cuidar de órfãos, crianças rejeitadas e abandonadas. São também chamados de “lares para 
grupos” ou “lares para crianças”. 
 
FS.01.01.13 Instituições de pesquisa: Organizações públicas cuja função principal é gerar 
novo conhecimento em matérias sobre pesquisa básica, aplicada, operacional e 
administrativa que incluem programas que dão apoio à resposta ao HIV/VIH. 
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FS.01.01.14 Entidades governamentais: Fornecedores de bens e serviços para a resposta 
nacional ao HIV/VIH que são parte do governo em geral, tais como a autoridade nacional 
coordenadora de Aids/SIDA (a comissão nacional de Aids/SIDA e/ou o programa nacional 
de Aids/SIDA) e os departamentos dentro dos diferentes ministérios. Essas entidades são 
principalmente fornecedoras de atividades de promoção e prevenção (inclusive 
intervenções voltadas para seu próprio pessoal), bem como de gestão, advocacia e 
regulamentação (principalmente comissões nacionais de Aids/SIDA). O programa nacional 
de Aids/SIDA, no Ministério da Saúde, deveria ser codificado como FS.01.01.14.02. 
 

FS.01.01.14.01 Comissão nacional de Aids/SIDA: Esse item inclui todas as 
atividades relacionadas ao HIV/VIH empreendidas pela comissão nacional de 
Aids/SIDA ou por uma entidade equivalente. Não inclui atividades empreendidas por 
outras entidades para as quais a comissão nacional de Aids/SIDA atua 
exclusivamente como um agente. 
 
FS.01.01.14.02 Departamentos do Ministério da Saúde (inclusive PNAs/PNCAs) 
Esse item abrange todas as atividades relacionadas ao HIV/VIH empreendidas pelos 
departamentos do Ministério da Saúde, excluindo-se os fornecedores descritos em 
FS.01.01.01–FS.01.01.13. 
 
FS.01.01.14.03 Departamentos do Ministério da Educação ou equivalente: Esse 
item abrange todas as atividades relacionadas ao HIV/VIH empreendidas pelos 
departamentos do Ministério da Educação, excluindo-se os fornecedores descritos em 
FS.01.01.01–FS.01.01.13. 
 
FS.01.01.14.04 Departamentos do Ministério do Desenvolvimento Social ou 
equivalente: Esse item abrange todas as atividades relacionadas ao HIV/VIH 
empreendidas pelos departamentos do Ministério do Desenvolvimento Social, 
excluindo-se os fornecedores descritos em FS.01.01.01–FS.01.01.13. 
 
FS.01.01.14.05 Departamentos do Ministério da Defesa ou equivalente: Esse item 
abrange todas as atividades relacionadas ao HIV/VIH empreendidas pelos 
departamentos do Ministério da Defesa, excluindo-se os fornecedores descritos em 
FS.01.01.01–FS.01.01.13. 
 
FS.01.01.14.06 Departamentos do Ministério da Fazenda ou equivalente: Esse 
item abrange todas as atividades relacionadas ao HIV/VIH empreendidas pelos 
departamentos do Ministério da Fazenda, excluindo-se os fornecedores descritos em 
FS.01.01.01–FS.01.01.13. 
 
FS.01.01.14.07 Departamentos do Ministério do Trabalho ou equivalente: Esse 
item abrange todas as atividades relacionadas ao HIV/VIH empreendidas pelos 
departamentos do Ministério do Trabalho, excluindo-se os fornecedores descritos em 
FS.01.01.01–FS.01.01.13. 
 
FS.01.01.14.08 Departamentos do Ministério da Justiça ou equivalente: Esse item 
abrange todas as atividades relacionadas ao HIV/VIH empreendidas pelos 
departamentos do Ministério da Justiça, excluindo-se os fornecedores descritos em 
FS.01.01.01–FS.01.01.13. 
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FS.01.01.14.99 Entidades governamentais não classificadas em outra categoria 
(n.c.o.): Esse item abrange todas as atividades empreendidas pelas entidades de 
outros ministérios ou pela administração pública e não registradas nas definições 
anteriores em FS.01.01.14, exceto para os fornecedores descritos de FS.01.01.01 a 
FS.01.01.13, que deveriam ser registrados em seus números correspondentes de 
FS.01.01.01 a FS.01.01.13. 

 
FS.01.01.99 Organizações governamentais não classificadas em outra categoria 
(n.c.o.): organizações governamentais que não estão contidas em nenhuma das definições 
anteriores. 

 
 
FS.01.02 Organizações paraestatais: Esse item abrange organizações total ou parcialmente 
dirigidas pelo governo, que pertencem total ou parcialmente ao governo e que fornecem bens e 
serviços na resposta ao HIV/VIH. 
 

FS.01.02.01 Hospitais: Hospitais paraestatais incluem atividades hospitalares a curto e 
longo prazos, gerais ou de especialidade médica e cirúrgica e outras instituições de saúde 
humana que têm instalações de acomodação ou para internações e que se dedicam a 
fornecer tratamento diagnóstico e médico para pacientes internados com qualquer um dos 
vários tipos de condições médicas.  
 
FS.01.02.02 Cuidados Ambulatoriais: Estabelecimentos paraestatais cuja função 
principal é o fornecimento de enfermagem médica e de outros atendimentos relacionados 
ao HIV/VIH com base em pacientes externos. Incluídos nessa categoria estão os centros de 
saúde e centros de saúde comunitários, específicos ou para pacientes de HIV/VIH. 
Hospitais que prestam serviços ambulatoriais deveriam ser classificados com a atividade 
CGA específica prestada a pacientes externos. 
 
FS.01.02.03 Consultórios dentários: Consultórios odontológicos paraestatais 
 
FS.01.02.04 Saúde mental e centros para tratamento do abuso de substâncias: 
Hospitais psiquiátricos paraestatais e para tratamento do abuso de substâncias e centros de 
reabilitação. 
 
FS.01.02.05 Instalações laboratoriais e de imagens: Estabelecimentos paraestatais cuja 
função principal é a de realizar diagnósticos por meio de análises biológicas, testes clínicos, 
radiológicos e outros equipamentos de imagens. 
 
FS.01.02.06 Bancos de sangue: Estabelecimentos paraestatais cuja atividade principal 
consiste em coletar e selecionar sangue e seus derivados. 
 
FS.01.02.07 Serviços de ambulância: Fornecedor paraestatal de serviços de transporte por 
meio de um veículo adaptado para o transporte de pacientes. 
 
FS.01.02.08 Farmácias e fornecedores de produtos médicos: Fornecedores paraestatais 
de bens ou produtos não-duráveis (especialmente preservativos), instrumentos protéticos e 
ortopédicos, semiduráveis, aparelhos terapêuticos e outros equipamentos permanentes para 
uso pessoal. Farmácias dentro dos hospitais e centros ambulatoriais deveriam ser 
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codificadas como hospitais e cuidados ambulatoriais. A distribuição de remédios feitos à 
base de ervas e outros consumidos por aqueles que sofrem de aids/SIDA, especialmente na 
África subsaariana e partes da Ásia, não pode ser feita em mercados convencionais 
varejistas, mas é feita em mercados ao ar livre, o que não deveria ser codificado como 
Farmácias, mas incluída na categoria “.99” correspondente “não classificados em outra 
categoria”. 
 
FS.01.02.09 Provedores tradicionais e não-alopáticos: Provedores que oferecem 
medicina tradicional. Medicina tradicional se refere a práticas de saúde, abordagens, 
conhecimentos e crenças que incorporam remédios feitos à base de plantas, animais e 
minerais, terapias espirituais, técnicas, manuais e exercícios, aplicados separadamente ou 
em conjunto para tratar, diagnosticar e prevenir doenças e manter o bem-estar. 
 
FS.01.02.10 Instalações escolares e de treinamento: Instalações paraestatais incluem 
escolas e outras formas de transmissão de conhecimento e habilidades, inclusive educação 
de adultos, programas de alfabetização, escolas militares e academias, escolas em presídios 
etc., em qualquer nível ou para qualquer profissão, oral ou por escrito, bem como por rádio 
e televisão ou outros meios de comunicação, em seus respectivos níveis de inscrição. 
Centros de treinamento incluem todas as organizações cujas categorias principais de 
despesa se relacionam a treinamento de pessoal, quando HIV/VIH é uma especificidade, 
por exemplo, cuidados clínicos, perícias laboratoriais, aconselhamento, direitos humanos, 
advocacia e sexo. De acordo com o tipo de instituição, deveriam ser classificadas como:  
 

FS.01.02.10.01 Ensino fundamental 
FS.01.02.10.02 Ensino médio 
FS.01.02.10.03 Ensino superior 
FS.01.02.10.99 Escolas e centros de treinamento não classificados em outra 
categoria (n.c.o.). 

 
FS.01.02.11 Lares de adoção/abrigos: Estabelecimentos paraestatais que fornecem 
moradia temporária ou alimentação a PVHIV/VIH que são moradores de rua. 
 
FS.01.02.12 Orfanatos: Instituições paraestatais cuja função principal consiste em abrigar 
e cuidar de órfãos, crianças rejeitadas e abandonadas. São também chamados de “lares para 
grupos” ou “lares para crianças”. 
 
FS.01.02.13 Instituições de pesquisa: Organizações paraestatais cuja função é gerar 
conhecimento em matérias de pesquisa básica, aplicada, operacional e administrativa que 
incluem programas que dão apoio à resposta ao HIV/VIH. 
 
FS.01.02.99 Organizações paraestatais não classificadas em outra categoria 

 
FS.01.99 Fornecedores do setor público não classificados em outra categoria 
 
FS.02 FORNECEDORES DO SETOR PRIVADO 
 
Fornecedores privados abrangem agentes com e sem fins lucrativos. Fornecedores privados 
podem ser pessoas autônomas, embora designados como “empresas” independentemente do 
tamanho de seu estabelecimento. FS.02 Fornecedores do setor privado inclui organizações do 
setor privado (não-governamental) que fornecem bens e serviços para a resposta ao HIV/VIH. 



 

 47 

Com a finalidade de gerir a MEGAS, uma organização não-governamental é definida como 
uma organização legalmente constituída criada por organizações privadas ou pessoas com 
nenhuma participação ou representação de qualquer governo. Nos casos em que as 
organizações não-governamentais são financiadas total ou parcialmente pelos governos, a 
ONG mantém seu status não-governamental à medida que ela exclui representantes do governo 
da filiação à organização. Uma organização não-governamental é uma organização que não faz 
parte do governo local, estadual ou federal. Mesmo que o termo organizações não-
governamentais seja geralmente interpretado como sinônimo de organização sem fins 
lucrativos ou de organizações que têm objetivos primariamente humanitários ou cooperativos 
que não comerciais, uma organização não-governamental, em seu mais amplo sentido, é aquela 
que não faz diretamente parte da estrutura do governo. Nesse sentido, uma organização não-
governamental pode ser uma organização com fins lucrativos ou não. 
 
FS.02.01 Fornecedores sem fins lucrativos (pertencentes ou não a denominações 
religiosas): Esse item abrange organizações que fornecem bens e serviços na resposta ao 
HIV/VIH que não têm fins lucrativos. Corporações sem fins lucrativos, apesar do nome, 
podem ter algum lucro, mas os lucros devem ser usados para o proveito da organização ou para 
a finalidade para a qual foi criada. 

 
FS.02.01.01 Fornecedores sem fins lucrativos e sem vínculo com denominações 
religiosas (exceto organizações de alguma denominação religiosa): Esse item abrange 
organizações que fornecem bens e serviços na resposta ao HIV/VIH que não têm fins 
lucrativos. Exceto para organizações sem fins lucrativos de alguma denominação religiosa, 
que deveriam ser codificadas como FS.02.01.02. 

 
FS.02.01.01.01 Hospitais: Hospitais sem fins lucrativos a curto e longo prazos, 
instituições gerais de especialidade médica e cirúrgica e outras instalações de saúde que 
têm internação e que se dedicam a fornecer tratamento médico e diagnóstico a pacientes 
com qualquer um dos vários tipos de condições médicas.  
 
FS.02.01.01.02 Cuidados ambulatoriais: Estabelecimentos sem fins lucrativos cuja 
função é o fornecimento de enfermagem médica e outros cuidados relacionados ao 
HIV/VIH com uma base de pacientes externos. Incluídos nessa categoria estão os centros 
de saúde e os centros de saúde comunitários, quer específicos ou não para pacientes de 
HIV/VIH. Hospitais que oferecem cuidados ambulatoriais deveriam receber uma 
classificação como hospitais e uma classificação CGA cruzada específica – atividade 
prestada a pacientes externos. 
 
FS.02.01.01.03 Consultórios dentários: Consultórios odontológicos sem fins lucrativos  
 
FS.02.01.01.04 Saúde mental e centros para tratamento do abuso de substâncias: 
Hospitais psiquiátricos sem fins lucrativos e hospitais para tratamento do abuso de 
substâncias e centros de reabilitação. 
 
FS.02.01.01.05 Instalações laboratoriais de imagens: Estabelecimentos sem fins 
lucrativos cuja função principal é a de fazer diagnósticos por meio de análises biológicas, 
testes clínicos, radiológicos e outros serviços de imagem.  
 
FS.02.01.01.06 Bancos de sangue: Estabelecimentos sem fins lucrativos cuja atividade 
principal é coletar e selecionar sangue e seus derivados. 
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FS.02.01.01.07 Serviços de ambulância: Fornecedor sem fins lucrativos de transporte 
por meio de um veículo para transporte de pacientes.  
 
FS.02.01.01.08 Farmácias e fornecedores de produtos médicos: Fornecedores sem fins 
lucrativos de bens e produtos não-duráveis (especialmente preservativos) instrumentos 
protéticos e ortopédicos, semiduráveis, aparelhos terapêuticos, e outros equipamentos 
permanentes para uso pessoal. Farmácias dentro dos hospitais e centro laboratoriais 
deveriam ser codificadas como hospital e cuidados ambulatoriais. A distribuição de 
remédios à base de ervas e de outros remédios consumidos por pacientes de aids/SIDA, 
principalmente na África subsaariana e partes da Ásia, não pode ser feita em mercados 
convencionais varejistas, mas é feita em mercados ao ar livre, que não deveriam ser 
codificados como Farmácias, mas incluídos na categoria .99 correspondente “não 
classificados em outra categoria”. 
 
FS.02.01.01.09 Fornecedores tradicionais ou não-alopáticos: Os fornecedores sem fins 
lucrativos que trabalham com medicina tradicional. Medicina tradicional refere-se a 
práticas de saúde, abordagens, conhecimentos e crenças que incorporam remédios feitos à 
base de plantas, animais e minerais, terapias espirituais, técnicas manuais e exercícios, 
aplicados separadamente ou em conjunto para tratar, diagnosticar e prevenir doenças ou 
manter o bem-estar. 
 
FS.02.01.01.10 Escolas e instalações para treinamento: Escolas sem fins lucrativos e 
instalações de treinamento abrangem fornecedores de educação e outras formas de 
transmissão de conhecimento e habilidades, inclusive educação de adultos, programas de 
alfabetização, escolas militares e academias, escolas em presídios etc., em qualquer nível 
ou para qualquer profissão, oral ou por escrito, bem como por rádio e televisão ou outros 
meios de comunicação, em seus respectivos níveis de inscrição. Centros de treinamento 
incluem todas as organizações cujas categorias principais de despesa relacionadas a 
treinamento de pessoal sobre o HIV/VIH é uma especificidade, por exemplo, cuidados 
clínicos, perícias laboratoriais, aconselhamento, direitos humanos, advocacia e sexo. De 
acordo com o tipo de instituição, deveria ser classificada como: 
 

FS.02.01.01.10.01 Ensino fundamental 
FS.02.01.01.10.02 Ensino médio 
FS.02.01.01.10.03 Ensino superior 
FS.02.01.01.10.99 Escolas e centros de treinamento não classificados em outra 
categoria (n.c.o.). 

 
FS.02.01.01.11 Lares de adoção/abrigos: Estabelecimentos sem fins lucrativos que 
fornecem moradia temporária ou alimentação compartilhada para PVHIV/VIH que sejam 
moradores de rua.  
 
FS.02.01.01.12 Orfanatos: Instituições sem fins lucrativos cuja função principal consiste 
em gerar novo conhecimento sobre matérias de pesquisa básica, aplicada, operacional e 
administrativa que incluem programas que dão apoio à resposta ao HIV/VIH.   

 
FS.02.01.01.13 Instituições de pesquisa: Organizações sem fins lucrativos cuja função 
principal consiste em gerar novo conhecimento sobre matérias de pesquisa básica, 
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aplicada, operacional e administrativa que incluem programas que sustentam a resposta 
ao HIV/VIH.  
 
FS.02.01.01.14 Organizações de auto-ajuda e informais baseadas na comunidade: 
Organizações sem fins lucrativos que fornecem um ambiente que encoraja interações 
sociais por meio de atividades de grupos e relacionamentos individuais especialmente 
com a finalidade de reabilitar ou apoiar pacientes ou indivíduos lidando com problemas 
de saúde comuns ou riscos. Inclui também organizações comunitárias que fornecem 
serviços em âmbito local, mas que não têm um status formal. 
 
FS.02.01.01.15 Organizações da sociedade civil: Organizações da sociedade civil são 
organizações legalmente constituídas (registradas) criadas pelas organizações privadas ou 
pessoas com nenhuma participação ou representação de quaisquer organizações 
governamentais. Organizações da sociedade civil servem a diferentes finalidades, por 
exemplo, o plano e a implementação de projetos relacionados ao desenvolvimento, 
prestação de serviços, promoção de conscientização, aceitação e conhecimento por meio 
de lobby, assessoria de imprensa e eventos de ativismo. Essa categoria inclui também 
organizações sem fins lucrativos não-governamentais que fornecem assessoria 
profissional em uma área de especialidade (excluindo-se Instituições de pesquisa, 
incluídas no código FS.02.01.01.13 Instituições de pesquisa). 
 
FS.02.01.01.99 Fornecedores sem fins lucrativos de alguma denominação religiosa 
não classificados em outra categoria (n.c.o.): Fornecedores sem fins lucrativos não 
cobertos pelas definições anteriores. 
 

FS.02.01.02 Organizações religiosas sem fins lucrativos: Esse item abrange as 
organizações religiosas sem fins lucrativos que fornecem bens e serviços na resposta ao 
HIV/VIH. Trata-se de uma organização, grupo, programa ou projeto que mantém serviços 
religiosos e de oração, ou está afiliada a uma denominação religiosa ou casa de oração. As 
organizações religiosas sem fins lucrativos geralmente têm uma missão baseada na fé, mas os 
serviços oferecidos podem ou não ter um conteúdo baseado na fé e não restringem 
necessariamente os participantes aos seus seguidores em particular. 
 

FS.02.01.02.01 Hospitais: Hospitais religiosos, seja a curto ou longo prazo, gerais ou 
com especialidade médica e cirúrgica e outras instituições de saúde que têm instalações 
de internação e que se dedicam a fornecer tratamento médico e diagnóstico a pacientes 
internados com qualquer um dos vários tipos de condições médicas. 
 
FS.02.01.02.02 Cuidados ambulatoriais: Estabelecimentos religiosos cuja função 
principal é o fornecimento de serviços ambulatoriais e outros cuidados relacionados ao 
HIV/VIH oferecidos a pacientes externos. Incluídos nessa categoria estão os centros de 
saúde e os centros de saúde comunitários, específicos ou não para pacientes com 
HIV/VIH. Hospitais que prestam cuidados ambulatoriais deveriam ter classificação como 
hospitais e cruzá-la com o CGA específico – atividade prestada a pacientes externos. 
 
FS.02.01.02.03 Consultórios dentários: Consultórios odontológicos de alguma 
denominação religiosa.  
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FS.02.01.02.04 Saúde mental e centros para tratamento do abuso de substâncias: 
Hospitais psiquiátricos e os hospitais para tratamento do abuso de substâncias e os 
centros de reabilitação de alguma denominação religiosa. 
 
FS.02.01.02.05 Instalações laboratoriais e de imagem: Estabelecimentos religiosos 
cuja função principal é a de fazer diagnósticos por meio de análises biológicas, testes 
clínicos, radiológicos e outros instrumentos de imagem. 
 
FS.02.01.02.06 Bancos de sangue: Estabelecimentos religiosos cuja atividade principal é 
coletar e selecionar sangue e seus derivados. 
 
FS.02.01.02.07 Serviços de ambulância: Fornecedor de alguma denominação religiosa 
de serviços de transporte por meio de um veículo adaptado para transporte de pacientes. 
 
FS.02.01.02.08 Farmácias e fornecedores de produtos médicos: Fornecedores de 
alguma denominação religiosa de bens ou produtos não duráveis (especialmente 
preservativos), instrumentos protéticos e ortopédicos, semiduráveis, aparelhos 
terapêuticos e outros equipamentos permanentes para uso pessoal. Farmácias dentro de 
hospitais ou centros ambulatoriais deveriam ser classificadas como hospitais ou cuidados 
ambulatoriais. A distribuição de remédios feitos à base de plantas e outros remédios 
consumidos pelos pacientes de aids/SIDA, especialmente na África subsaariana e partes 
da Ásia, não pode ser feita em comércios convencionais varejistas, mas em mercados ao 
ar livre, que não deveriam ser classificados como Farmácias, mas deveriam ser 
registrados na categoria .99 correspondente a “não classificados em outra categoria”. 
 
FS.02.01.02.09 Fornecedores tradicionais ou não-alopáticos: Fornecedores de alguma 
denominação religiosa que oferecem medicina tradicional. Medicina tradicional refere-se 
a práticas de saúde, abordagens, conhecimentos e crenças que incorporam remédios feitos 
à base de plantas, animais e minerais, terapias espirituais, técnicas manuais e exercícios, 
aplicados em separado ou em conjunto para tratar, diagnosticar e prevenir doenças ou 
manter o bem-estar. 
 
FS.02.01.02.10 Escolas e instalações para treinamento: Escolas e instalações para 
treinamento de alguma denominação religiosa abrangem fornecedores de educação e 
outras formas de transmissão de conhecimento e habilidades, inclusive educação de 
adultos, programas de alfabetização, escolas militares e academias, escolas em presídios 
etc., em qualquer nível ou para qualquer profissão, oral ou por escrito, bem como por 
rádio e televisão ou quaisquer outros meios de comunicação, em seus respectivos níveis 
de inscrição. Centros de treinamento incluem todas as organizações cujas categorias 
principais de despesa se relacionam ao treinamento de pessoal, quando HIV/VIH for uma 
especificidade, por exemplo, cuidados clínicos, perícias laboratoriais, aconselhamento, 
direitos humanos, advocacia e sexo. De acordo com o tipo de instituição, deveria ser 
classificada como: 
 
FS.02.01.02.10.01 Ensino fundamental 
FS.02.01.02.10.02 Ensino médio 
FS.02.01.02.10.03 Ensino superior  
FS.02.01.02.10.99 Escolas e centros de treinamento não classificados em outra 
categoria (n.c.o.). 
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FS.02.01.02.11 Lares de adoção/abrigos: Estabelecimentos de alguma denominação 
religiosa que fornecem moradia temporária ou distribuem alimentação para PVHIV/VIH 
que sejam moradores de rua.  
 
FS.02.01.02.12: Orfanatos: Instituições de alguma denominação religiosa cuja principal 
função é a de fornecer moradia e cuidados para órfãos, crianças rejeitadas e abandonadas. 
São chamados também de “lares para grupos” ou “lares para crianças”.  
 
FS.02.01.02.13 Organizações comunitárias de auto-ajuda e informais: Organizações 
sem fins lucrativos de alguma denominação religiosa que fornecem um ambiente que 
encoraja interações sociais por meio de atividades de grupo e relacionamentos individuais 
especialmente com a finalidade de reabilitar ou apoiar pacientes ou pessoas lidando com 
problemas de saúde comuns ou riscos. Inclui também organizações de alguma 
denominação religiosa que fornecem serviços em âmbito local, mas que não têm status 
formal. 
  
FS.02.01.02.14 Organizações da sociedade civil: Organizações da sociedade civil de 
alguma denominação religiosa são as organizações legalmente constituídas (registradas) 
criadas por organizações privadas ou pessoas com nenhuma participação ou 
representação de quaisquer organizações governamentais. Organizações da sociedade 
civil servem a diferentes finalidades, por exemplo, o plano e a implementação de projetos 
relacionados ao desenvolvimento, prestação de serviço, promoção para a conscientização, 
aceitação e conhecimento por meio de lobby, assessoria de imprensa e eventos de 
ativismo. Essa categoria inclui também organizações sem fins lucrativos não-
governamentais que fornecem assessoria profissional em área particular de especialidade 
bem como outros tipos de serviço, tais como a Saúde da Família Internacional (FHI) . 
 
FS.02.01.02.99 Outros fornecedores sem fins lucrativos de alguma denominação 
religiosa do setor privado não classificados em outra categoria (n.c.o.): Fornecedores 
sem fins lucrativos que não são cobertos pelas definições anteriores. 
 
FS.02.01.99 Outros fornecedores sem fins lucrativos do setor privado não 
classificados em outra categoria (n.c.o.) 

 
FS.02.02 Fornecedores com fins lucrativos privados (inclusive organizações sem fins 
lucrativos de alguma denominação religiosa): Esse item abrange organizações sem fins 
lucrativos que fornecem bens e serviços na resposta ao HIV/VIH, inclusive organizações 
com fins lucrativos de alguma denominação religiosa. Uma organização com fins lucrativos é 
uma organização criada e operada com a intenção de obter lucros. 
 

FS.02.02.01 Hospitais: Hospitais privados com fins lucrativos a curto e longo prazo, 
gerais ou com especialidade médica e cirúrgica e outras instituições de saúde que têm 
instalações para internações e que se dedicam a fornecer tratamentos e diagnósticos 
médicos para pacientes internados com qualquer um dos vários tipos de condições 
médicas.  
 
FS.02.02.02 Cuidados ambulatoriais: Estabelecimentos privados com fins lucrativos 
cuja função principal é o fornecimento de enfermagem médica e outros cuidados 
relacionados ao HIV/VIH com base em pacientes externos. Estão incluídos nessa 
categoria centros de saúde e centros de saúde comunitários, específicos ou não, para 



 

 52 

pacientes com HIV/VIH. Hospitais que prestam cuidados ambulatoriais deveriam ser 
classificados como hospitais, com classificação cruzada específica CGA – atividade 
prestada a pacientes externos. 
 
FS.02.02.03 Consultórios dentários: Consultórios odontológicos privados com fins 
lucrativos 
 
FS.02.02.04 Saúde mental e centros para o tratamento do abuso de substâncias: 
Hospitais privados psiquiátricos com fins lucrativos para tratamento do abuso de 
substâncias e centros de reabilitação. 
 
FS.02.02.05 Instalações laboratoriais e de imagens: estabelecimentos privados com 
fins lucrativos cuja função principal é fazer diagnósticos por meio de análises biológicas, 
testes clínicos, radiológicos e outros exames de imagem. 
 
FS.02.02.06 Bancos de sangue: Estabelecimentos privados com fins lucrativos cuja 
atividade principal é coletar e selecionar sangue e seus derivados. 
 
FS.02.02.07 Serviços de ambulância: Fornecedor privado, com fins lucrativos, de 
serviços de transporte por meio de um veículo adaptado para o transporte de pacientes.   
 
FS.02.02.08 Farmácia e fornecedores de produtos médicos: Fornecedores privados 
com fins lucrativos de bens ou produtos não-duráveis (especialmente preservativos), 
instrumentos protéticos e ortopédicos, semiduráveis, aparelhos terapêuticos e outros 
equipamentos permanentes para uso pessoal. Farmácias dentro de hospitais e centros 
ambulatoriais deveriam ser codificadas como hospitais ou cuidados ambulatoriais. A 
distribuição de remédios feitos à base de ervas e outros consumidos pelos pacientes com 
aids/SIDA, especialmente na África subsaariana e em partes da Ásia, não pode ser feita 
em mercados convencionais varejistas, mas é feita em mercados ao ar livre, o que não 
deveria ser codificada como Farmácia, mas na categoria .00 correspondente a “outros não 
classificados em outra categoria”. 
 
FS.02.02.09 Fornecedores tradicionais ou não-alopáticos: Fornecedores privados com 
fins lucrativos de medicina tradicional. Medicina tradicional refere-se a práticas de saúde, 
abordagens, conhecimento e crenças que incorporam remédios feitos à base de plantas, 
animais e minerais, terapias espirituais, técnicas manuais e exercícios, aplicados em 
separado ou em conjunto para tratar, diagnosticar e prevenir doenças ou manter o bem-
estar.  
 
FS.02.02.10 Escolas e instalações para treinamento: Escolas privadas com fins 
lucrativos e instalações para treinamento abrangem fornecedores de serviços 
educacionais e outras formas de transmissão de conhecimento e habilidades, inclusive 
educação de adultos, programas de alfabetização, escolas militares e academias, escolas 
em presídios etc., em qualquer nível ou para qualquer profissão, oral ou por escrito, bem 
como por rádio e televisão ou outros meios de comunicação, em seus respectivos níveis 
de inscrição. Centros de treinamento incluem todas as organizações cujas categorias 
principais de despesa se referem ao treinamento de pessoal, quando HIV/VIH é uma 
especificidade, por exemplo, cuidados clínicos, perícias laboratoriais, aconselhamento, 
direitos humanos, advocacia e sexo. De acordo com o tipo de instituição, deveriam ser 
classificadas como: 
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FS.02.02.10.01 Ensino fundamental 
FS.02.02.10.02 Ensino médio 
FS.02.02.10.03 Ensino superior 
FS.02.02.10.99 Escolas e centros de treinamento não classificados em outra categoria 
(n.c.o.). 
 
FS.02.02.11 Casas de adoção/abrigos: Estabelecimentos privados com fins lucrativos 
que fornecem moradia temporária e distribuem alimentação a PVHIV/VIH que sejam 
moradores de rua.  
 
FS.02.02.12 Orfanatos: Instituições privadas com fins lucrativos cuja função principal é 
a de proporcionar moradia e cuidados a órfãos, crianças rejeitadas e abandonadas. São 
também chamados de “lares para grupos” ou “lares para crianças”  
 
FS.02.02.13 Instituições de pesquisa: Organizações privadas com fins lucrativos cuja 
função principal consiste em gerar novo conhecimento em matérias de pesquisa básica, 
aplicada, operacional e administrativa que incluem programas que dão apoio à resposta 
ao HIV/VIH.  
 
FS.02.02.14 Empresas de consultoria: Empresa privada com fins lucrativos de peritos 
que fornecem assessoria profissional ou experiência a outra organização em troca de 
remuneração ou que implementam programas nos quais a firma tem experiência em troca 
de remuneração. 
 
FS.02.02.15 “Local de trabalho” – Fornecedores cujas atividades relacionadas ao 
HIV/VIH são limitadas à prevenção para empregados no local de trabalho (como por 
exemplo, empresas e fábricas). 
 
FS.02.02.99 Fornecedores do setor privado com fins lucrativos não classificados em 
outra categoria (n.c.o.): Fornecedores privados não cobertos pelas definições anteriores. 

 
FS.02.99 Fornecedores do setor privado não classificados em outra categoria (n.c.o.) 

 
 

FS.03 INSTITUIÇÕES BILATERAIS e MULTILATERAIS – ESCRITÓRIOS NO PAÍS.  
 
Além do papel principal como fontes de financiamento e/ou agentes financeiros, toda vez que 
estão diretamente envolvidos na produção de bens e serviços registrados nas categorias de 
despesa (CGA), os escritórios de organizações bilaterais e multilaterais no país estão também 
desempenhando o papel de fornecedores e devem ser assim registrados. Agências bilaterais e 
multilaterais são fornecedoras de assistência técnica, gestão, prevenção e atividades de 
advocacia, entre outras intervenções importantes. 
 

FS.03.01 Agências bilaterais: Escritórios de organizações bilaterais no país que 
fornecem bens e serviços à resposta ao HIV/VIH. 
 
FS.03.02 Agências multilaterais: Escritórios de organizações multilaterais no país que 
fornecem bens e serviços à resposta ao HIV/VIH.  
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FS.04 FORNECEDORES DO RESTO DO MUNDO. Fornecedores que distribuem bens e 
serviços a residentes nacionais. Por exemplo: pessoas vivendo com HIV/VIH que visitam 
médicos privados em um país vizinho ou amostras de sangue que são enviadas para o exterior 
para serem testadas quanto ao CD4 ou à carga viral. Independentemente do serviço que está 
sendo fornecido no exterior para residentes nacionais, ele deveria ser codificado aqui. Algumas 
vezes o laboratório nacional pode enviar amostras de sangue para o exterior para serem 
testadas, mas nesse caso o fornecedor é o laboratório nacional que terceiriza serviços no 
exterior (os quais serão fatores de produção). 
 
FS.99 Fornecedores não classificados em outra categoria (n.c.o.). Fornecedores não 
cobertos pelas definições anteriores. 
 

2.2 Fatores de produção (FP): definições e descrições.    
 
Trabalho e capital são dois fatores que contribuem para a geração de resultados. O trabalho 
representa as contribuições humanas para a produção, e o capital são os bens usados na 
produção de outros bens. Uma vez que as classificações de fornecedor e fatores de produção 
visam os resultados ligados ao HIV/VIH, seria também desejável que se analisassem os 
insumos ou os fatores de produção que geram esses resultados. Na MEGAS, a classificação 
dos fatores de produção categoriza as despesas em termos de recursos usados para a produção, 
isto é, remunerações, salários, novos edifícios, reformas etc. (itens orçamentários). 
 
Essa classificação tem sido também usada em outros exercícios de contabilidade como objeto 
de despesas e itens orçamentários. Principalmente fora do setor de saúde, os registros de 
contabilidade poderiam não ser tão específicos quanto na classificação MEGAS Fator de 

Produção. Por essa razão, as subcategorias “.98” foram acrescentadas em cada categoria de 
fatores de produção (para assegurar a abrangência e evitar distribuições em categorias quando 
não há informação suficiente para desdobrá-las para um terceiro ou quarto dígito).  
 
FP.01 DESPESAS CORRENTES. Esse registro refere-se ao valor total dos recursos em 
espécie ou em gênero, pagável ao prestador de serviços de saúde ou provedor de serviços 
sociais por um agente financeiro a favor do consumidor final de serviços de saúde ou serviços 
sociais em troca de serviços prestados (inclusive entrega de bens) durante o ano em análise. 
 

FP.01.01 Renda por trabalho: Pagamento de empregados e remuneração de proprietários 
 

FP.01.01.01 Salários: Inclui todos os tipos de remuneração, salários e outras formas de 
pagamento, inclusive todos os tipos de pagamentos extras, como pagamentos de horas 
extras ou trabalho noturno, bônus, diferentes concessões e férias anuais. Pagamentos em 
produtos incluem refeições, bebidas, viagens, vestuário, transporte para o trabalho, 
estacionamento, creches e o juros não cobrados quando empréstimos a taxa zero ou juro 
reduzido são fornecidos. São também incluídos os pagamentos para recrutar e manter 
trabalhadores (da área da saúde e outros) ao fornecer serviços ligados ao HIV/VIH. 
 
FP.01.01.02 Contribuições sociais: Inclui contribuições sociais recebidas por funcionários 
da área de saúde ou por assistentes sociais. As exceções incluem contribuições sociais do 
empregador, pagamentos em gênero feitos com suprimentos e serviços necessários para o 
trabalho e pagamentos feitos a trabalhadores inativos. 
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FP.01.01.03 Renda pelo trabalho não assalariado: Inclui honorários ganhos por 
fornecedores autônomos de assistência e outros serviços que contribuem para a Resposta 
Nacional ao HIV/VIH, gratificações e diversas formas de remunerar serviços prestados que 
não estejam listados em FP.01.01.01 e FP.01.01.02. 
 
FP.01.01.98 Renda salarial não classificada por tipo: Inclui a renda salarial registrada, 
mas não especificada nas definições anteriores. 
 
FP.01.01.99 Renda salarial não classificada em outra categoria (n.c.o.): abrange 
qualquer outra renda salarial não registrada nas definições anteriores   

   
FP.01.02 Suprimentos e serviços: Suprimentos e serviços consistem de todos os bens e 
serviços sub-contratados usados como insumos na produção de atividades relacionadas ao 
HIV/VIH. Essa categoria inclui bens que são inteiramente usados quando incluídos no 
processo de produção, durante o qual se deterioram ou são perdidos, acidentalmente 
danificados ou furtados. Esses bens incluem bens duráveis de baixo custo – como, ferramentas 
manuais – e bens que sejam mais baratos do que máquinas e equipamentos.  

 
FP.01.02.01 Suprimentos materiais: Um dos mais importantes tipos de suprimentos são 
os medicamentos. Por essa razão, uma subcategoria foi criada especificamente para 
antirretrovirais e outros medicamentos. Doações de materiais e suprimentos devem refletir 
os valores reais, assim as quantias registradas seriam em preços de mercado e livres de 
financiamentos, deduzidos os impostos indiretos. Bens de mercado e fora do mercado 
adquiridos para aumentar o estoque não deveriam ser incluídos. 

 
FP.01.02.01.01 Antirretrovirais: Abrange todos os diferentes medicamentos que 
sejam eficientes contra o HIV/VIH. Inclui todos os regimes de tratamento. 
 
FP.01.02.01.02 Outros medicamentos e produtos farmacêuticos (excluindo-se os 
antirretrovirais): abrange todos os remédios usados, por exemplo, para tratar as 
infecções oportunistas ou doenças sexualmente transmissíveis.  
 
FP.01.02.01.03 Suprimentos médicos e cirúrgicos: abrange suprimentos médicos e 
cirúrgicos, que são itens descartáveis ou reutilizáveis que geralmente não contêm 
peças comumente encontradas em equipamentos médicos. Principalmente usados em 
consultórios, salas de emergência ou centros cirúrgicos. 
 
FP.01.02.01.04 Preservativos: Abrange tanto os preservativos femininos quanto os 
masculinos. 
 
FP.01.02.01.05 Reagentes e materiais: Abrange os reagentes usados em testes como 
por exemplo o CD4, carga viral, enzimas ligadas a testes imunosorventes (ELISA), 
bioquímica, hematologia etc. Abrange também todos os materiais exceto aqueles 
codificados em FP.01.02.01.03. 
 
FP.01.02.01.06 Alimentos e nutrientes: abrange alimentos ou nutrientes usados para 
tratamento, prevenção, ou outros, como alimentos servidos em reuniões ou durante as 
atividades de treinamento. 
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FP.01.02.01.07 Uniformes e materiais escolares: abrange uniformes e materiais 
escolares. Eles se referem principalmente à CGA ligada às COVs. 
 
FP.01.02.01.98 Suprimentos materiais não divididos por tipo: abrange despesas 
com materiais e suprimentos para os quais não há informação suficiente para 
classificá-los com um quarto dígito. 
 
FP.01.02.01.99 Outros materiais e suprimentos não classificados em outras 
categorias (n.c.o.): diz respeito a qualquer outro material ou suprimento não listado 
em definições prévias.   
 

FP.01.02.02 Serviços: A complexidade na prestação de serviços em resposta ao HIV/VIH 
engloba uma quantia considerável de sub-contratação de serviços intermediários e 
implementações por parte de organizações externas. Quando este é o caso, as despesas com 
funcionários, suprimentos e transporte são incluídas em conjunto. Isso exclui os serviços 
fornecidos por funcionários, já que seus salários estão listados no item FP.01.01, e gastos 
com materiais estão listados em FP.01.02.01. Tanto os serviços intermediários quanto os 
serviços finais adquiridos serão retidos, incluindo cuidados e serviços sociais, assim como 
serviços necessários para manutenção periódica e reparo de bens fixos, para que esses bens 
possam ser usados além de sua vida útil sem alterar seu desempenho. Serviços usados 
como retribuições a funcionários estão excluídos. 

 
FP.01.02.02.01 Serviços administrativos 
 
FP.01.02.02.02 Serviços de manutenção e reparos 
 
FP.01.02.02.03 Serviços de publicação, filmes, transmissões e programação: 
inclui publicação de livros, brochuras, panfletos, dicionários, enciclopédias, atlas, 
mapas e gráficos; publicação de jornais, diários e periódicos; listas telefônicas e 
malas diretas e outras publicações, assim como a publicação de software. 
 
FP.01.02.02.04 Serviços de consultoria 
 
FP.01.02.02.05 Serviços de transporte e viagem: abrange serviços relacionados a 
transportes e viagens. Por exemplo, passagens aéreas e aluguel de veículos. 
 
FP.01.02.02.06 Serviços de hospedagem: inclui serviços relacionados ao 
fornecimento de hospedagem ou abrigo. 
 
FP.01.02.02.07 Logística de eventos, incluindo serviços de catering: e.g. aluguel 
do local do evento, equipamento de som, fornecimento de refeições completas e/ou 
bebidas, etc. 
 
FP.01.02.02.08 Serviços de intermediação financeira 
 
FP.01.02.02.98 Serviços não divididos por tipo: inclui serviços sobre os quais não 
se tem informação suficiente para classificá-los com um quarto dígito. 
 
FP.01.02.02.99 Serviços não classificados em outras categorias (n.c.o.): abrange 
qualquer outro serviço não listado em definições prévias. 
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FP.01.98 Gastos atuais não divididos por tipo: inclui gastos atuais sobre os quais não se tem 
informação suficiente para dividi-los nas categorias de rendimentos trabalhistas, suprimentos, e 
serviços ou consumo de capitais fixos.  
 
FP.01.99 Gastos atuais não classificados em outras categorias (n.c.o.): abrange gastos 
atuais não listados nas definições acima.  
 
FP.02 GASTOS DE CAPITAL. Gastos de capital registram o valor de bens não financeiros 
que são adquiridos, descartados, ou passaram por mudança de valor durante o período que 
estiveram sob estudo. Os bens usados pelo sistema de saúde incluem novas aquisições, e 
renovações de grande porte e manutenção de bens tangíveis e intangíveis usados repetidamente 
ou continuamente nos processos de produção de assistência médica ou serviços sociais durante 
períodos de tempo maiores que um ano. As principais categorias de classificação são 
construções, equipamentos capitais e transferências de capital. Essas categorias podem incluir 
renovações e restaurações de grande porte ou ampliação de bens fixos existentes, já que essas 
intervenções podem melhorar e estender a vida útil esperada da propriedade.  
 

FP.02.01 Construções 
 

FP.02.01.01 Modernização de laboratórios e outros tipos de infra-estrutura 
FP.02.01.02 Construção de novos centros de saúde 
FP.02.01.98 Construções não divididas por tipo 
FP.02.01.99 Construções não classificadas em outras categorias (n.c.o.) 

 
FP.02.02 Equipamentos 
 

FP.02.02.01 Veículos 
FP.02.02.02 Tecnologia de Informação (hardware e software) 
FP.02.02.03 Equipamentos de laboratório e outros equipamentos médicos 
FP.02.02.98 Equipamentos não divididos por tipo 
FP.02.02.99 Equipamentos não classificados em outras categorias (n.c.o.) 

 
FP.02.98 Gastos de capital não divididos por tipo: inclui gastos para os quais não se tem 
informação necessária para serem classificados como sendo de construção ou de 
equipamento.  

 
FP.02.99 Gastos de capital não classificados em outras categorias (n.c.o.): inclui gastos 
não listados nas definições acima.  

 

FP.98. Fatores de produção não divididos por tipo 
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3. Rastreando recursos financeiros 
 
 

3.1 Agentes financeiros (AF): definições e descrições 
Agentes financeiros são entidades que mobilizam recursos financeiros coletados de diferentes 
fontes (fundos comuns) e fazem sua transferência para aquisição de assistência médica ou 
outros serviços ou produtos. Essas entidades compram diretamente dos provedores ou 
movimentam integralmente, ou como fiadores co-responsáveis, os recursos destinados à 
provisão de insumos (serviços e/ou produtos) para satisfazer uma necessidade.  
Os principais agentes financeiros são:  
 
AF.01 SETOR PÚBLICO 
 

AF.01.01 Governos Territoriais 
 
AF.01.01.01 Autoridades centrais ou federais 
 

AF.01.01.01.01 Ministério da Saúde (ou entidade setorial equivalente) 
AF.01.01.01.02 Ministério da Educação (ou entidade setorial equivalente) 
AF.01.01.01.03 Ministério de Desenvolvimento Social (ou entidade setorial 
equivalente) 
AF.01.01.01.04 Ministério da Defesa (ou entidade setorial equivalente) 
AF.01.01.01.05 Ministério da Fazenda (ou entidade setorial equivalente) 
AF.01.01.01.06 Ministério do Trabalho (ou entidade setorial equivalente) 
AF.01.01.01.07 Ministério da Justiça (ou entidade setorial equivalente) 
AF.01.01.01.08 Outros Ministérios (ou entidade setorial equivalente) 
AF.01.01.01.09 Gabinete do presidente ou primeiro ministro 
AF.01.01.01.10 Autoridade Nacional de Coordenação da Aids/SIDA 
AF.01.01.01.99 Outras autoridades centrais ou federais não classificadas em outra 
categoria (n.c.o.) 
 

AF.01.01.02 Autoridades estaduais/provinciais/regionais 
 
AF.01.01.02.01 Ministério da Saúde (ou entidade setorial equivalente) 

  AF.01.01.02.02 Ministério da Educação (ou entidade setorial equivalente) 
AF.01.01.02.03 Ministério de Desenvolvimento Social (ou entidade setorial 
equivalente) 
AF.01.01.02.04 Outros ministérios (ou entidade setorial equivalente) 
AF.01.01.02.05 Gabinete executivo (gabinete do chefe de Estado/província/região) 
AF.01.01.02.06 Comissão estadual/provincial/regional da Aids/SIDA 
AF.01.01.02.99 Outras entidades estaduais/provinciais/regionais não classificadas 
em outras categorias (n.c.o.) 
 

AF.01.01.03 Autoridades Locais/municipais 
 
AF.01.01.03.01 Secretaria de saúde (ou entidade setorial equivalente) 
AF.01.01.03.02 Secretaria de educação (ou entidade setorial equivalente) 
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AF.01.01.03.03 Secretaria de desenvolvimento social (ou entidade setorial 
equivalente) 
AF.01.01.03.04 Gabinete executivo (ou gabinete do chefe do governo 
local/municipal) 
AF.01.01.03.05 Comissão local/municipal da Aids/SIDA 
AF.01.01.03.99 Outras entidades locais/municipais não classificadas em outras 
categorias (n.c.o.) 

 
AF.01.02 Previdência social pública 
 
AF.01.03 Programas governamentais de seguro para trabalhadores 
 
AF.01.04 Organizações paraestatais e entidades extra-orçamentárias  
 
AF.01.99 Outros agentes públicos de financiamento não classificados em outras 
categorias (n.c.o.) 
 
AF.02 SETOR PRIVADO 
 
AF.02.01 Previdência social privada 
 
AF.02.02 Programas de seguro trabalhista privado 
 
AF.02.03 Empreendimentos de seguros privados (exceto seguro social) 
 
AF.02.04 Domicílios privados (pagamentos desembolsados) 
 
AF.02.05 Instituições sem fins lucrativos (que não seja seguro social)  
 
AF.02.06 Organizações e Corporações privadas não paraestatais (que não seja seguro 
saúde)   
 
AF.02.99 Outros agentes financeiros não classificados em outras categorias (n.c.o.) 
 
 
AF.03 ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS DE AQUISIÇÃO 
 
AF.03.01 Escritórios de agências bilaterais no país- Agências bilaterais que administram 
recursos externos e executam o papel de agentes financeiros, que gerenciam o uso dos recursos 
de países doadores como fundos com destinação definida (por exemplo, USAID, GTZ, DFID, 
JICA).  
 
Escritórios específicos nos países de agências bilaterais estão classificados em uma categoria 
de três dígitos como descrito no Anexo 5, e.g.: AF.03.01.01 Governo da Austrália. 

 
AF.03.02 Agências Multilaterais administrando recursos externos designados pelo doador 
para uso do país beneficiário. Os fundos gerenciados/desembolsados por uma agência 
multilateral, fornecidos por outra agência multilateral, devem ser relatados pela agência que 
gerencia os fundos, a não ser que a agência fonte explicitamente contrate a agência executora 
para utilização dos fundos de acordo com suas próprias regras de gestão. 
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Agências multilaterais específicas estão classificadas em uma categoria de três dígitos como 
descrito no Anexo 5; e.g: AF.03.02.01 Departamento do Conselho Econômico e Social 

(ECOSOC).   

 
AF.03.03 Organizações e fundações internacionais sem fins lucrativos. Organizações 
humanitárias que prestam serviços a indivíduos e famílias nos programas nacionais de resposta 
ao HIV/VIH.  
Organizações e fundações internacionais sem fins lucrativos específicos estão classificadas em 
uma categoria de três dígitos como descrito no Anexo 5; e.g.: AF.03.03.01 Aliança 

Internacional contra HIV/Aids - VIH/SIDA. 
 
AF.03.04 Organizações internacionais com fins lucrativos 
 
AF.03.99 Outros agentes financeiros internacionais não classificados em outras categorias 
(n.c.o.) 
 

3.2 Fontes Financeiras (FF): definições e descrições 
Fontes financeiras são entidades ou fundos comuns que compradores, provedores de serviços 
de intermediação financeira ou agentes pagadores requisitam ou, de alguma forma, utilizam 
para mobilizar financiamentos para serviços de resposta ao HIV/VIH. Uma análise das fontes 
financeiras é de particular interesse para países onde o financiamento para resposta ao 
HIV/VIH depende em grande parte de fontes internacionais de financiamento, ou quando 
existem poucas entidades de gestão. 
 
FF.01 PÚBLICAS 
 
FF.01.01 Governos territoriais 
 

FF.01.01.01 Receita do governo central 
FF.01.01.02 Receita do governo estadual/provincial 
FF.01.01.03 Receita do governo local/municipal 
FF.01.01.04 Empréstimos reembolsáveis, se os empréstimos reembolsáveis forem 
públicos. 

 
FF.01.02 Fundos do seguro social 
 
FF.01.02.01 Contribuições compulsórias do empregador ao seguro social 
 
FF.01.02.02 Contribuições compulsórias do empregado ao seguro social 
 
FF.01.02.03 Transferências do governo para o seguro social 
 
FF.01.99 Outras fontes de financiamento públicas não classificadas em outras categorias 
(n.c.o.) 
 
FF.02 PRIVADAS 
 
FF.02.01 Instituições e corporações com fins lucrativos (deve ser uma estimativa líquida de 
contribuições para o seguro social). 
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FF.02.02 Fundos Domésticos (deve ser uma estimativa líquida de contribuições para o seguro 
social)  
 
FF.02.03 Instituições sem fins lucrativos (que não seja seguro social) 
 
FF.02.99 Fontes de financiamento privadas não classificadas em outras categorias (n.c.o.) 
 
FF.03 FUNDOS INTERNACIONAIS12  
Recursos vindos de fora do país e executados no ano corrente. Concessões internacionais 
bilaterais e multilaterais, assim como contribuições de fundos por instituições e indivíduos de 
fora do país estão inclusos, contanto que sejam usadas no período corrente. 
 
FF.03.01 Contribuições bilaterais diretas: Alocações como concessões ou como cooperação 
financeira não reembolsável que países de alta renda fornecem diretamente aos países 
beneficiários, e.g. suporte orçamentário direto ao tesouro do governo beneficiário. As 
contribuições relatadas neste item dizem respeito às transferências de governo para governo e 
não incluem contribuições ou concessões feitas por governos para agências multilaterais. Os 
princípios por trás desse item são evitar uma contabilidade dupla e destingir entre a origem dos 
fundos que pode ser um agente do resto do mundo e o agente comprador ou pagador, que são, 
em sua maioria, agentes residentes.  
Contribuições bilaterais diretas específicas estão classificadas em uma categoria de três dígitos 
como descrito no Anexo 6, e.g.: FF.03.01.01 Governo da Austrália. 

 
 
FF.03.02 Agências multilaterais provendo concessões com destinação definida. 
Organizações públicas internacionais ou público-privadas, instituições ou agências que 
recebem contribuições de países doadores e outras fontes. Sendo assim, financiamento 
multilateral é um mecanismo pelo qual investimentos de assistência são combinados por 
diferentes doadores e concedidos em uma relação que não é necessariamente de um para um 
entre países doadores e beneficiados. Isso normalmente ocorre por meio de agências 
internacionais dentro do sistema ONU ou de bancos de desenvolvimento. O Fundo Global de 
Combate à Aids/SIDA, Tuberculose e Malária é uma organização multilateral público-privada. 
Os fundos multilaterais obtêm a maior parte de seu financiamento de países doadores e, 
ocasionalmente, de fontes privadas, como algumas fundações. A origem dos investimentos 
combinados normalmente não pode ser rastreada no âmbito da nação beneficiária.  
Agências multilaterais específicas estão classificadas em uma categoria de três dígitos como 
descrito no Anexo 6, e.g.: FF.03.02.01 Departamento do Conselho Econômico e Social 

(ECOSOC).   

 
FF.03.03 Organizações e fundações internacionais sem fins lucrativos: entidades cujas 
bases principais ou escritórios centrais estão localizados fora do país para onde são 
entregues/fornecidos os fundos na forma de produtos ou serviços. As 20 organizações 
beneficentes mais importantes do começo dos anos 2000 estão listadas abaixo, além de uma 
categoria para aquelas que não estão nessa lista. A relevância de cada fundação difere de 
acordo com a região e o país beneficiados. 

                                                
12 Resto do mundo 
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Organizações e fundações internacionais sem fins lucrativos específicas estão classificadas em 
uma categoria de três dígitos como descrito no Anexo 6; e.g.: FF.03.03.01 Aliança 

Internacional contra HIV/Aids - VIHSIDA.  

 
FF.03.04 Organizações internacionais com fins lucrativos: entidades cujas bases principais 
ou escritórios centrais se encontram fora do país onde os serviços e produtos são entregues, 
incluindo, entre outras, multinacionais de medicamentos e companhias de biotecnologia. 
 
FF.03.99 Outras fontes de financiamento não classificadas em outro lugar  (n.c.o.) 
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Anexos 
 
 
 

Anexo 1: Categorias de gastos com a Aids/SIDA (CGA)13 
 

Código MEGAS Descrição 

CGA.01  Prevenção 
CGA.01.01 Comunicação para mudança social e comportamental 

CGA.01.01.01 Comunicação relacionada à saúde para mudança social e comportamental 
CGA.01.01.02 Comunicação não relacionada à saúde para mudança social e 

comportamental  
CGA.01.01.98 Comunicação para mudança social e comportamental não dividida por 

tipo. 
CGA.01.02 Mobilização da comunidade  
CGA.01.03 Aconselhamento e testagem voluntários (ATV) 
CGA.01.04 Programas de redução de riscos para populações vulneráveis e acessíveis14 

CGA.01.04.01 ATV como parte de programas para populações vulneráveis e acessíveis 
CGA.01.04.02 Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos 

masculinos e femininos como parte de programas para populações 
vulneráveis e acessíveis. 

CGA.01.04.03 Prevenção e tratamento de DST como parte de programas para 
populações vulneráveis e acessíveis. 

CGA.01.04.04 Comunicação para mudança de comportamento (CMC) como parte de 
programas para populações vulneráveis e acessíveis. 

CGA.01.04.98 Intervenções programáticas para populações vulneráveis e acessíveis, 
não divididas por tipo.  

CGA.01.04.99 Outras intervenções programáticas para populações vulneráveis e 
acessíveis não classificadas em outras categorias (n.c.o.).  

CGA.01.05 Prevenção – jovens na escola  

CGA.01.06 Prevenção – jovens fora da escola  
CGA.01.07 Prevenção da transmissão de HIV/VIH para pessoas vivendo com 

HIV/VIH (PVHIV/VIH) 
CGA.01.07.01 Comunicação para mudança de comportamento (CMC) como parte da 

prevenção da transmissão de HIV/VIH voltada para PVHIV/VIH. 
CGA.01.07.02 Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos 

masculinos e femininos como parte da prevenção da transmissão do 
HIV/VIH, voltada para PVHIV/VIH. 

CGA.01.07.03 Prevenção e tratamento de DST como parte do programa de prevenção 
da transmissão do HIV/VIH, voltados para PVHIV/VIH 

CGA.01.07.98 Prevenção da transmissão do HIV/VIH, voltada para PVHIV/VIH, não 
dividida por tipo.  

CGA.01.07.99 Outras medidas de prevenção da transmissão do HIV/VIH voltados para 

                                                
 
13 As Categorias de Despesas com a AIDS devem incluir salários como parte das intervenções; incentivos 
monetários para os funcionários devem ser incluídos na CGA.05 
14 Previamente classificado como: Programas para populações vulneráveis e especiais. 
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PVHIV/VIH, n.c.o. 

CGA.01.08 Programas de prevenção para profissionais do sexo e seus clientes. 
CGA.01.08.01 ATV como parte dos programas para profissionais do sexo e seus clientes. 
CGA.01.08.02 Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos 

masculinos e femininos como parte de programas para profissionais do 
sexo e seus clientes. 

CGA.01.08.03 Prevenção e tratamento de DST como parte de programas para 
profissionais do sexo e seus clientes. 

CGA.01.08.04 Comunicação para mudança de comportamento (CMC) como parte de 
programas para profissionais do sexo e seus clientes 

CGA.01.08.98 Intervenções programáticas para profissionais do sexo e seus clientes, não 
divididas por tipo. 

CGA.01.08.99 Outras intervenções programáticas para profissionais do sexo e seus 
clientes, n.c.o. 

CGA.01.09 Programas para Homens que fazem sexo com Homens. (HSH) 
CGA.01.09.01 ATV como parte de programas para HSH 
CGA.01.09.02 Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos 

masculinos e femininos como parte de programas para HSH 
CGA.01.09.03 Prevenção e tratamento de DST como parte de programas para HSH 
CGA.01.09.04 Comunicação para mudança de comportamento (CMC) como parte de 

programas para HSH 
CGA.01.09.98 Intervenções programáticas para HSH não divididas por tipo. 
CGA.01.09.99 Outras intervenções programáticas para HSH, n.c.o. 

CGA.01.10 Programas de redução de risco para usuários de drogas injetáveis (UDIs). 
CGA.01.10.01 ATV como parte de programas para UDIs 
CGA.01.10.02 Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos 

masculinos e femininos como parte de programas para UDIs 
CGA.01.10.03 Prevenção e tratamento de DST como parte de programas para UDIs 
CGA.01.10.04 Comunicação para mudança de comportamento (CMC) como parte de 

programas para UDIs. 
CGA.01.10.05 Troca de seringas e agulhas esterilizadas como parte de programas para 

UDIs. 
CGA.01.10.06 Tratamento de substituição de drogas como parte de programas para 

UDIs. 
CGA.01.10.98 Intervenções programáticas para UDIs, não divididas por tipo. 
CGA.01.10.99 Outras intervenções programáticas para UDIs, n.c.o. 

CGA.01.11 Programas de prevenção no local de trabalho. 
CGA.01.11.01 ATV como parte de programas no local de trabalho. 
CGA.01.11.02 Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos 

masculinos e femininos como parte de programas no local de trabalho. 
CGA.01.11.03 Prevenção e tratamento de DST como parte de programas no local de 

trabalho. 
CGA.01.11.04 Comunicação para mudança de comportamento (CMC) como parte de 

programas no local de trabalho. 
CGA.01.11.98 Intervenções programáticas no local de trabalho, não divididas por tipo. 
CGA.01.11.99 Outras intervenções programáticas no local de trabalho, n.c.o. 

CGA.01.12 Marketing social de preservativos. 
CGA.01.13 Fornecimento de preservativos masculinos dos setores públicos e 

comerciais. 
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CGA.01.14 Fornecimento de preservativos femininos dos setores públicos e 
comerciais. 

CGA.01.15 Microbicidas 
CGA.01.16 Prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças sexualmente 

transmissíveis (DST). 
CGA.01.17 Prevenção de transmissão de mãe para filho (PTMPF).  
CGA.01.17.01 Aconselhamento e testagem de gestantes nos programas de PTMPF. 

CGA.01.17.02 Profilaxia antirretroviral para gestantes e bebês HIV/VIH positivos.  
CGA.01.17.03 Práticas de alimentação seguras para o bebê (incluindo a substituição do 

leite materno). 
CGA.01.17.04 Parto como parte dos programas de PTMPF. 
CGA.01.17.05 Marketing social de preservativos e fornecimento de preservativos 

masculinos e femininos como parte de programas de PTMPF . 
CGA.01.17.98 Atividades de PTMPF não divididas por tipo de intervenção.  
CGA.01.17.99 Atividades de PTMPF n.c.o. 

CGA.01.18 Circuncisão masculina.  
CGA.01.19 Segurança do sangue. 
CGA.01.20 Segurança de injeções médicas 
CGA.01.21 Precauções universais. 
CGA.01.22 Profilaxia pós-exposição (PPE). 

CGA.01.22.01 PPE em serviços de saúde. 
CGA.01.22.02 PPE após exposição ao risco (violência ou estupro) 
CGA.01.22.03 PPE após sexo sem proteção. 
CGA.01.22.98 Profilaxia pós-exposição não dividida por tipo.  
CGA.01.22.99 Profilaxia pós-exposição n.c.o. 

CGA.01.98 Atividades de prevenção não divididas por intervenção. 
CGA.01.99 Atividades de prevenção n.c.o. 

CGA.02 Cuidados e tratamentos 
CGA.02.01 Cuidados ambulatoriais 

CGA.02.01.01 Aconselhamento e testagem iniciada pelo provedor (ATIP) 
CGA.02.01.02 Profilaxia e tratamento de pacientes de infecções oportunistas (IO) 

CGA.02.01.02.01 Profilaxia de IO para pacientes ambulatoriais 
CGA.02.01.02.02 Tratamento de IO para pacientes ambulatoriais 
CGA.02.01.02.98 Profilaxia e tratamento de IO para pacientes ambulatoriais, não 

divididos por tipo. 
CGA.02.01.03 Terapia antirretroviral (TAR) 

CGA.02.01.03.01 Terapia antirretroviral em adultos. 
CGA.02.01.03.01.01 Terapia antirretroviral de primeira linha – adultos  
CGA.02.01.03.01.02 Terapia antirretroviral de segunda linha - adultos 
CGA.02.01.03.01.03 TAR para adultos com multidrogas após insucesso no tratamento 

de segunda linha. 
CGA.02.01.03.01.98 Terapia antirretroviral para adultos, não dividida por linha de 

tratamento. 
CGA.02.01.03.02 Terapia antirretroviral pediátrica. 

CGA.02.01.03.02.01 Terapia antirretroviral de primeira linha - pediátrica 
CGA.02.01.03.02.02 Terapia antirretroviral de segunda linha - pediátrica 
CGA.02.01.03.02.03 Terapia pediátrica antirretroviral multidrogas após insucesso do 

tratamento de segunda linha.  
CGA.02.01.03.02.98 Terapia antirretroviral pediátrica não dividida por linha de 

tratamento.  
CGA.02.01.03.98 Terapia antirretroviral não dividida por idade ou linha de tratamento. 
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CGA.02.01.04 Apoio nutricional associado à terapia antirretroviral 
CGA.02.01.05 Monitoramento laboratorial específico relacionado ao HIV/VIH 
CGA.02.01.06 Programas de tratamento dentário para PVHIV/VIH 
CGA.02.01.07 Tratamento e serviços de apoio psicológico 
CGA.02.01.08 Cuidados paliativos para pacientes ambulatoriais 
CGA.02.01.09 Cuidados domiciliares 

CGA.02.01.09.01 Cuidados médicos domiciliares 
CGA.02.01.09.02 Cuidados domiciliares não-médicos e de saúde 
CGA.02.01.09.98 Cuidados domiciliares não divididos por tipo 

CGA.02.01.10 Serviços de medicina tradicional e cuidados e tratamentos informais 
CGA.02.01.98 Serviços de atenção ambulatorial não divididos por intervenção 
CGA.02.01.99 Outros serviços de atenção a pacientes ambulatoriais não classificados 

em outra categoria (n.c.o.) 
CGA.02.02 Cuidados a pacientes internados 

CGA.02.02.01 Tratamento de infecções oportunistas (IO) em pacientes internados 
CGA.02.02.02 Cuidados paliativos a pacientes internados  
CGA.02.02.98 Serviços a pacientes internados não divididos por intervenção 
CGA.02.02.99 Serviços a pacientes internados não classificados em outras categorias 

(n.c.o.). 
CGA.02.03 Transporte e resgate de emergência de pacientes 
CGA.02.98 Serviços de atenção e tratamento não divididos por intervenção 
CGA.02.99 Serviços de atenção e tratamento não classificados em outra categoria 

(n.c.o.). 

CGA.03 Crianças órfãs e vulneráveis (COV) 
CGA.03.01 COV Educação 
CGA.03.02 COV Atenção Básica de Saúde 
CGA.03.03 COV Apoio familiar/domiciliar 
CGA.03.04 COV Apoio da comunidade 
CGA.03.05 COV Serviços sociais e custos administrativos 
CGA.03.06 COV Cuidados institucionais 
CGA.03.98 Serviços para COV não divididos por intervenção 
CGA.03.99 Serviços para COV não classificados em outra categoria (n.c.o.). 

CGA.04 Gestão e administração de programas 

CGA.04.01 Planejamento, coordenação e gestão de programas 
CGA.04.02 Custos de administração e transações associados com a gestão e execução 

dos fundos 
CGA.04.03 Monitoramento e avaliação.  
CGA.04.04 Pesquisa operacional.  
CGA.04.05 Vigilância serológica (serovigilância) 
CGA.04.06 Vigilância sobre resistência a medicamentos anti-HIV/VIH 
CGA.04.07 Sistemas de fornecimento de medicamentos 
CGA.04.08 Tecnologia da informação 
CGA.04.09 Monitoramento de pacientes 
CGA.04.10 Reforma e construção de infra-estrutura 

CGA.04.10.01 Reforma de infra-estrutura e novos equipamentos de laboratório 
CGA.04.10.02 Construção de novos centros de saúde  
CGA.04.10.98 Reforma e construção de infra-estrutura não dividida por intervenção  
CGA.04.10.99 Reforma e construção de infra-estrutura n.c.o. 
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CGA.04.11 Testagem obrigatória para HIV/VIH (não ATV) 
CGA.04.98 Gestão e administração de programas não divididos por tipo 
CGA.04.99 Gestão e administração de programas não classificados em outra categoria 

(n.c.o.) 

CGA.05 Recursos Humanos 

CGA.05.01 Incentivos monetários para recursos humanos  
CGA.05.01.01 Incentivos monetários para médicos  

CGA.05.01.01.01 Incentivos monetários para médicos - para prevenção 
CGA.05.01.01.02 Incentivos monetários para médicos – para atenção e tratamento 
CGA.05.01.01.03 Incentivos monetários para médicos- para gestão e administração de 

programas 
CGA.05.01.01.98 Incentivos monetários para médicos não divididos por intervenção 
CGA.05.01.01.99 Incentivos monetários para médicos, n.c.o. 

CGA.05.01.02 Incentivos monetários para enfermeiros 
CGA.05.01.02.01 Incentivos monetários para enfermeiros - para prevenção 
CGA.05.01.02.02 Incentivos monetários para enfermeiros – para atenção e tratamento 
CGA.05.01.02.03 Incentivos monetários para enfermeiros – para gestão e administração 

de programas 
CGA.05.01.02.98 Incentivos monetários para enfermeiros não divididos por intervenção 
CGA.05.01.02.99 Incentivos monetários para enfermeiros n.c.o. 

CGA.05.01.03  Incentivos monetários para outros trabalhadores  
CGA.05.01.03.01 Incentivos monetários para outros trabalhadores - para prevenção 
CGA.05.01.03.02 Incentivos monetários para outros trabalhadores – para atenção e 

tratamento 
CGA.05.01.03.03 Incentivos monetários para outros trabalhadores- para gestão e 

administração de programas 
CGA.05.01.03.98 Incentivos monetários para outros trabalhadores, não divididos por 

intervenção 
CGA.05.01.03.99 Incentivos monetários para outros trabalhadores n.c.o. 

CGA.05.01.98 Incentivos monetários para recursos humanos não divididos por 
categoria laboral 

CGA.05.02 Educação para a formação de mão-de-obra para aids/SIDA 
CGA.05.03 Treinamento 
CGA.05.98 Recursos humanos não divididos por tipo 
CGA.05.99 Recursos humanos n.c.o. 

CGA.06  Proteção social e serviços sociais 
CGA.06.01 Proteção social por meio de benefícios monetários 
CGA.06.02  Proteção social por meio de benefícios em gênero  
CGA.06.03 Proteção social por meio do fornecimento de serviços sociais  
CGA.06.04 Geração de renda específica para HIV/VIH 
CGA.06.98 Serviços de proteção social e serviços sociais não divididos por tipo. 
CGA.06.99 Serviços de proteção social e serviços sociais n.c.o. 

CGA.07 Ambiente favorável 
CGA.07.01 Advocacia 
CGA.07.02  Programas de direitos humanos 

CGA.07.02.01 Programas de direitos humanos para empoderar os indivíduos a 
reclamar seus direitos 
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CGA.07.02.02 Prestação de serviços legais e aconselhamento para promover o acesso à 
prevenção, cuidados e tratamento 

CGA.07.02.03 Desenvolvimento de capacidades em direitos humanos 
CGA.07.02.98 Programas de direitos humanos não divididos por tipo 
CGA.07.02.99 Programas de direitos humanos não classificados em outra categoria 

(n.c.o.) 
CGA.07.03 Desenvolvimento institucional específico para aids/SIDA 
CGA.07.04 Programas de Aids/SIDA com foco específico em mulheres 
CGA.07.05 Programas para reduzir a violência relacionada ao sexo 
CGA.07.98 Atividades para promoção de ambientes favoráveis não divididas por tipo 
CGA.07.99 Atividades para promoção de ambientes capacitadores não classificadas 

em outra categoria (n.c.o.) 

CGA.08 
Pesquisas Relacionada ao HIV/VIH (excluindo 
pesquisa de operações 

CGA.08.01 Pesquisa biomédica 
CGA.08.02  Pesquisas clínicas 
CGA.08.03 Pesquisas epidemiológicas 
CGA.08.04 Pesquisa científica social 

CGA.08.04.01 Pesquisas Comportamentais 
CGA.08.04.02 Pesquisas em economia  
CGA.08.04.98 Pesquisa científica social não dividida por tipo 
CGA.08.04.99 Pesquisa científica social não classificada em outra categoria (n.c.o.) 

CGA.08.05 Pesquisas relacionadas a vacinas 

CGA.08.98 
Atividades de pesquisa relacionadas ao HIV/VIH não divididas por 
intervenção 

CGA.08.99 Atividades de pesquisa relacionadas ao HIV/VIH não classificadas em 
outra categoria (n.c.o.) 
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Anexo 2: Populações-alvo a serem beneficiadas (PB) 

Código 
MEGAS 

Descrição 

B.01  Pessoas Vivendo com HIV/VIH 
PB.01.01 Adultos e jovens (com mais de 15 anos) vivendo com o HIV/VIH 

PB.01.01.01 Adultos e jovens (com idade acima de 15 anos) vivendo com HIV/VIH 
PB.01.01.02 Mulheres adultas e jovens (com idade acima de 15 anos) vivendo com 

HIV/VIH 
PB.01.01.98 Adultos e jovens (com idade acima de 15 anos) vivendo com HIV/VIH não 

divididas por sexo 
PB.01.02 Crianças (com menos de 15 anos) vivendo com HIV/VIH 

PB.01.02.01 Meninos (com menos de 15 anos) vivendo com HIV/VIH 
PB.01.02.02 Meninas (com menos de 15 anos) vivendo com HIV/VIH  
PB.01.02.98 Crianças (com menos de 15 anos) vivendo com HIV/VIH, não divididas por 

sexo 
PB.01.98 Pessoas vivendo com HIV/VIH não divididas por idade ou sexo 

PB.02 Populações em alto risco 
PB.02.01 Usuário de drogas injetáveis (UDI) e seus parceiros sexuais 
PB.02.02        Profissionais do sexo (TS) e seus clientes 

PB.02.02.01 Profissionais do sexo femininas e seus clientes 
PB.02.02.02 Profissionais do sexo travestis (e seus clientes) 
PB.02.02.03 Profissionais do sexo masculinos (e seus clientes)  
PB.02.02.98 Profissionais do sexo, não categorizados por sexo, e seus clientes 

PB.02.03        Homens que fazem sexo com Homens (HSH) 
PB.02.98       “Populações em alto-risco” não divididas por tipo 

PB.03 Outras populações-chave 
PB.03.01        Crianças órfãs e vulneráveis (COV) 
PB.03.02        Crianças nascidas ou prestes a nascer de mulheres vivendo com HIV/VIH 
PB.03.03        Refugiados (deslocados externos) 
PB.03.04        Populações deslocadas internamente (devido a uma emergência) 
PB.03.05        Populações migrantes/móveis 
PB.03.06        Grupos indígenas 
PB.03.07      Prisioneiros e outras pessoas institucionalizadas 
PB.03.08        Caminhoneiros/trabalhadores em transporte e motoristas comerciais 
PB.03.09        Crianças e jovens que vivem nas ruas 
PB.03.10        Crianças e jovens membros de gangues 
PB.03.11        Crianças e jovens fora da escola  
PB.03.12        Crianças e jovens que vivem em instituições 
PB.03.13        Parceiros de pessoas vivendo com HIV/VIH 
PB.03.14 Receptores de sangue ou derivados 
PB.03.98       Outras populações-chave não divididas por tipo 
PB.03.99       “Outras populações-chave” não classificadas em outra categoria (n.c.o.) 

PB.04 Populações específicas “acessíveis” 

PB.04.01 Clientes de clínicas de DSTs 
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PB.04.02 Estudantes do ensino fundamental 
PB.04.03 Estudantes do ensino médio 
PB.04.04 Estudantes universitários 
PB.04.05 Funcionários da área de saúde 
PB.04.06 Marinheiros 
PB.04.07 Militares 
PB.04.08 Policiais e outros servidores que uniformizados (que não sejam militares) 
PB.04.09 Ex-combatentes e outros grupos armados não uniformizados 
PB.04.10 Empregados de fábricas (isto é, para intervenção no local de trabalho) 
PB.04.98 Populações “acessíveis” específicas não divididas por tipo 
PB.04.99       Populações “acessíveis” específicas n.c.o. 

PB.05 População Geral 

PB.05.01 População adulta em geral (com mais de 24 anos) 
PB.05.01.01 População adulta masculina 
PB.05.01.02 População adulta feminina 
PB.05.01.98 População adulta geral (com mais de 24 anos) não dividida por sexo 

PB.05.02          Crianças (com menos de 15 anos ) 
PB.05.02.01 Meninos 
PB.05.02.02 Meninas 
PB.05.02.98 Crianças (com menos de 15 anos) não divididas por sexo 

PB.05.03 Jovens (idades entre 15 e 24) 
PB.05.03.01 Homens jovens  
PB.05.03.02 Mulheres jovens 
PB.05.03.98 Jovens (entre 15 e 24 anos) não divididos por sexo 

PB.05.98 População geral não dividida por idade ou sexo 

PB.06 
Intervenções não direcionadas para populações 
específicas 

PB.99 
Populações específicas não classificadas em outras 
categorias (n.c.o.) 
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Anexo 3: Fornecedores de Serviços (FS) 

Códigos MEGAS Descrição 

FS.01 Fornecedores do Setor Público 
FS.01.01  Organizações governamentais 

FS.01.01.01 Hospitais 
FS.01.01.02 Cuidados ambulatoriais 
FS.01.01.03 Consultórios dentários 
FS.01.01.04 Saúde mental e centros para tratamento do abuso de substâncias 
FS.01.01.05 Laboratório e clínicas radiológicas e/ou de imagens 
FS.01.01.06 Bancos de sangue 
FS.01.01.07 Serviços de ambulância 
FS.01.01.08 Farmácias e fornecedores de produtos médicos 
FS.01.01.09 Fornecedores tradicionais ou não-alopáticos 
FS.01.01.10 Escolas e locais de treinamento 

FS.01.01.10.01     Ensino fundamental 
FS.01.01.10.02   Ensino médio 
FS.01.01.10.03     Ensino superior 
FS.01.01.10.99 Centros escolares e de treinamento n.c.o. 

FS.01.01.11 Lares de adoção/abrigos 
FS.01.01.12 Orfanatos 
FS.01.01.13 Instituições de pesquisa 
FS.01.01.14 Entidades governamentais 

FS.01.01.14.01 Comissão nacional de Aids/SIDA 
FS.01.01.14.02 Departamentos do Ministério da Saúde (inclusive PNAs/PNCAs) 
FS.01.01.14.03 Departamentos do Ministério da Educação ou equivalente 
FS.01.01.14.04 Departamentos do Ministério do Desenvolvimento Social ou equivalente 
FS.01.01.14.05 Departamentos do Ministério da Defesa ou equivalente 
FS.01.01.14.06 Departamentos do Ministério da Fazenda ou equivalente 
FS.01.01.14.07 Departamentos do Ministério do Trabalho ou equivalente 
FS.01.01.14.08 Departamentos do Ministério da Justiça ou equivalente 
FS.01.01.14.99 Entidades governamentais n.c.o. 

FS.01.01.99 Organizações governamentais n.c.o. 
FS.01.02  Organizações Paraestatais 

FS.01.02.01 Hospitais 
FS.01.02.02 Cuidados ambulatoriais 
FS.01.02.03 Consultórios dentários 
FS.01.02.04 Saúde mental e centros para tratamento do abuso de substâncias 
FS.01.02.05 Instalações laboratoriais e de imagens 
FS.01.02.06 Bancos de sangue 
FS.01.02.07 Serviços de ambulância 
FS.01.02.08 Farmácias e fornecedores de produtos médicos 
FS.01.02.09 Provedores tradicionais e não-alopáticos 
FS.01.02.10 Instalações escolares e de treinamento 

FS.01.02.10.01     Ensino fundamental 
FS.01.02.10.02   Ensino médio 
FS.01.02.10.03     Ensino superior 
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FS.01.02.10.99 
Escolas e centros de treinamento não classificados em outra categoria 

(n.c.o.) 
FS.01.02.11 Lares de adoção/abrigos 
FS.01.02.12 Orfanatos 
FS.01.02.13 Instituições de pesquisa 
FS.01.02.99 Organizações paraestatais n.c.o. 

FS.01.99 Fornecedores do setor público n.c.o. 

FS.02 Fornecedores do Setor Privado 

FS.02.01 
Fornecedores sem fins lucrativos (pertencentes ou não a denominações 
religiosas) 

FS.02.01.01 
Fornecedores sem fins lucrativos e sem vínculo com denominações 

religiosas 
FS.02.01.01.01 Hospitais 
FS.02.01.01.02 Cuidados ambulatoriais 
FS.02.01.01.03 Consultórios dentários 
FS.02.01.01.04 Saúde mental e centros para tratamento do abuso de substâncias 
FS.02.01.01.05 Instalações laboratoriais de imagens 
FS.02.01.01.06 Bancos de sangue 
FS.02.01.01.07 Serviços de ambulância 
FS.02.01.01.08     Farmácias e fornecedores de produtos médicos 
FS.02.01.01.09   Fornecedores tradicionais ou não-alopáticos 
FS.02.01.01.10     Escolas e instalações para treinamento 

FS.02.01.01.10.01    Ensino fundamental 
FS.02.01.01.10.02  Ensino médio 
FS.02.01.01.10.03    Ensino superior 

FS.02.01.01.10.99 
Escolas e centros de treinamento não classificados em outra categoria 

(n.c.o.) 
FS.02.01.01.11 Lares de adoção/abrigos 
FS.02.01.01.12     Orfanatos 
FS.02.01.01.13 Instituições de pesquisa 
FS.02.01.01.14 Organizações de auto-ajuda e informais baseadas na comunidade 
FS.02.01.01.15 Organizações de sociedade civil 

FS.02.01.01.99 
Fornecedores sem fins lucrativos de alguma denominação religiosa não 

classificados em outra categoria (n.c.o.) 
FS.02.01.02 Organizações religiosas sem fins lucrativos 

FS.02.01.02.01 Hospitais 
FS.02.01.02.02 Cuidados ambulatoriais 
FS.02.01.02.03 Consultórios dentários 
FS.02.01.02.04 Saúde mental e centros para tratamento do abuso de substâncias 
FS.02.01.02.05 Instalações laboratoriais e de imagem 
FS.02.01.02.06 Bancos de sangue 
FS.02.01.02.07 Serviços de ambulância 
FS.02.01.02.08     Farmácias e fornecedores de produtos médicos 
FS.02.01.02.09   Fornecedores tradicionais ou não-alopáticos 
FS.02.01.02.10     Escolas e instalações para treinamento 

FS.02.01.02.10.01    Ensino fundamental 
FS.02.01.02.10.02  Ensino médio 
FS.02.01.02.10.03    Ensino superior 
FS.02.01.02.10.99 Escolas e centros de treinamento n.c.o. 

FS.02.01.02.11 Lares de adoção/abrigos 
FS.02.01.02.12 Orfanatos 
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FS.02.01.02.13 Organizações comunitárias de auto-ajuda e informais 
FS.02.01.02.14 Organizações de sociedade civil 

FS.02.01.02.99 
Outros fornecedores sem fins lucrativos de alguma denominação 

religiosa do setor privado não classificados em outra categoria (n.c.o.) 

FS.02.01.99 
Outros fornecedores sem fins lucrativos do setor privado não classificados 

em outra categoria (n.c.o.) 

FS.02.02 
Fornecedores com fins lucrativos privados (inclusive organizações sem fins 
lucrativos de alguma denominação religiosa) 

FS.02.02.01 Hospitais 
FS.02.02.02 Cuidados ambulatoriais 
FS.02.02.03 Consultórios dentários 
FS.02.02.04 Saúde mental e centros para o tratamento do abuso de substâncias 
FS.02.02.05 Instalações laboratoriais e de imagem 
FS.02.02.06 Bancos de sangue 
FS.02.02.07 Serviços de ambulância 
FS.02.02.08 Farmácias e fornecedores de produtos médicos 
FS.02.02.09 Fornecedores tradicionais ou não-alopáticos 
FS.02.02.10 Escolas e instalações para treinamento 

FS.02.02.10.01 Ensino fundamental 
FS.02.02.10.02 Ensino médio 
FS.02.02.10.03 Ensino superior 

FS.02.02.10.99 
Escolas e centros de treinamento não classificados em outra categoria 

(n.c.o.) 
FS.02.02.11 Casas de adoção/abrigos 
FS.02.02.12 Orfanatos 
FS.02.02.13 Instituições de pesquisa 
FS.02.02.14 Empresas de consultoria 
FS.02.02.15 “Local de trabalho” 

FS.02.02.99 
Fornecedores do setor privado com fins lucrativos não classificados em 

outra categoria (n.c.o.) 
FS.02.99 Fornecedores do setor privado não classificados em outra categoria (n.c.o.) 

FS.03 
Instituições Bilatérias e Multilaterais – Escritórios no 
País 

FS.03.01 Agências bilaterais 
FS.03.02  Agências multilaterais 

FS.04 Fornecedores do resto do mundo 

FS.99 Fornecedores n.c.o. 
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Anexo 4: Fatores de Produção (FP) 

Códigos 
MEGAS 

Descrição 

FP.01 Gastos Atuais 
FP.01.01 Renda por trabalho (compensação de empregados e remuneração dos 

proprietários) 
FP.01.01.01 Salários 
FP.01.01.02 Contribuições sociais  
FP.01.01.03 Renda pelo trabalho não assalariado 
FP.01.01.98 Renda salarial não classificada por tipo 
FP.01.01.99 Renda salarial não classificada em outra categoria (n.c.o.): 

FP.01.02 Suprimentos e serviços  
FP.01.02.01 Suprimentos materiais  

FP.01.02.01.01 Antirretrovirais   
FP.01.02.01.02 Outros medicamentos e produtos farmacêuticos (excluindo-se os 

antirretrovirais) 
FP.01.02.01.03 Suprimentos médicos e cirúrgicos 
FP.01.02.01.04 Preservativos 
FP.01.02.01.05 Reagentes e materiais 
FP.01.02.01.06 Alimentos e nutrientes 
FP.01.02.01.07 Uniformes e materiais escolares 
FP.01.02.01.98 Suprimentos materiais não divididos por tipo 
FP.01.02.01.99 Outros materiais e suprimentos não classificados em outras categorias 

(n.c.o.) 
FP.01.02.02  Serviços  

FP.01.02.02.01 Serviços administrativos 
FP.01.02.02.02 Serviços de manutenção e reparos 
FP.01.02.02.03 Serviços de publicação, filmes, transmissões e programação 
FP.01.02.02.04 Serviços de consultoria  
FP.01.02.02.05 Serviços de transporte e viagem 
FP.01.02.02.06 Serviços de hospedagem   
FP.01.02.02.07 Logística de eventos, incluindo serviços de catering 
FP.01.02.02.08 Serviços de intermediação financeira 
FP.01.02.02.98 Serviços não divididos por tipo 
FP.01.02.02.99 Serviços n.c.o. 

FP.01.98                          Gastos atuais não divididos por tipo 
FP.01.99                         Gastos atuais n.c.o. 

FP.02 Gastos de Capital 
FP.02.01 Construções 

FP.02.01.01 Modernização de laboratórios e outras infra-estruturas 
FP.02.01.02 Construção de novos centros de saúde  
FP.02.01.98  Construções não divididas por tipo 
FP.02.01.99  Construções n.c.o. 

FP.02.02 Equipamentos  
FP.02.02.01 Veículos  
FP.02.02.02 Tecnologia de informação (hardware e software) 
FP.02.02.03  Equipamentos de laboratório e outros equipamentos médicos 
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FP.02.02.98  Equipamentos não divididos por tipo 
FP.02.02.99  Equipamentos n.c.o. 

FP.02.98 Gastos de capital não divididos por tipo 
FP.02.99  Gastos de capital n.c.o. 

FP.98 Fatores de produção não divididos por tipo 
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Anexo 5: Agentes Financeiros (AF) 

Códigos 
MEGAS 

Descrição 

AF.01  Setor Público  

AF.01.01  Governos territoriais 
AF.01.01.01  Autoridades centrais ou federais 

AF.01.01.01.01 Ministério da Saúde (ou entidade setorial equivalente)   
AF.01.01.01.02 Ministério da Educação (ou entidade setorial equivalente)     
AF.01.01.01.03 Ministério de Desenvolvimento Social (ou entidade setorial equivalente)    
AF.01.01.01.04 Ministério da Defesa (ou entidade setorial equivalente) 
AF.01.01.01.05 Ministério da Fazenda (ou entidade setorial equivalente)   
AF.01.01.01.06 Ministério do Trabalho (ou entidade setorial equivalente) 
AF.01.01.01.07 Ministério da Justiça (ou entidade setorial equivalente) 
AF.01.01.01.08 Outros Ministérios (ou entidade setorial equivalente) 
AF.01.01.01.09 Gabinete do presidente ou primeiro ministro 
AF.01.01.01.10 Autoridade Nacional de Coordenação da Aids/SIDA 
AF.01.01.01.99 Outras autoridades centrais ou federais n.c.o. 

AF.01.01.02  Autoridades estaduais/provinciais/regionais 
AF.01.01.02.01 Ministério da Saúde (ou entidade setorial equivalente)   
AF.01.01.02.02 Ministério da Educação (ou entidade setorial equivalente)     
AF.01.01.02.03 Ministério de Desenvolvimento Social (ou entidade setorial equivalente)    
AF.01.01.02.04 Outros ministérios (ou entidade setorial equivalente)  
AF.01.01.02.05 Gabinete executivo (gabinete do chefe de Estado/província/região) 
AF.01.01.02.06 Comissão estadual/provincial/regional da aids/SIDA 
AF.01.01.02.99 Outras entidades estaduais/provinciais/regionais n.c.o. 

AF.01.01.03  Autoridades locais/municipais 
AF.01.01.03.01 Secretaria de saúde (ou entidade setorial equivalente)    
AF.01.01.03.02 Secretaria de educação (ou entidade setorial equivalente)    
AF.01.01.03.03 Secretaria de desenvolvimento social (ou entidade setorial equivalente)    
AF.01.01.03.04 Gabinete executivo (ou gabinete do chefe do governo local/municipal) 
AF.01.01.03.05 Comissão local/municipal da aids/SIDA 
AF.01.01.03.99 Outras entidades locais/municipais n.c.o. 

AF.01.02                             Previdência social pública 
AF.01.03                      Programas governamentais de seguro para trabalhadores 
AF.01.04                       Organizações paraestatais e entidades extra-orçamentárias 
AF.01.99                       Outros agentes públicos de financiamento n.c.o. 

AF.02 Setor Privado 

AF.02.01   Previdência social privada 
AF 02.02 Programas de seguro trabalhista privado 
AF.02.03 Empreendimentos de seguros privados (exceto seguro social) 
AF.02.04 Domicílios privados (pagamentos desembolsados) 
AF.02.05                      Instituições sem fins lucrativos (que não seja seguro social) 
AF.02.06  Organizações e Corporações privadas não paraestatais (que não seja seguro 

saúde) 
AF.02.99  Outros agentes financeiros n.c.o. 
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AF.03                              Organizações Internacionais de Aquisição 

AF.03.01 Escritórios de agências bilaterais no país 
AF.03.01.01  Governo da Austrália 
AF.03.01.02 Governo da Áustria 
AF.03.01.03 Governo da Bélgica 
AF.03.01.04 Governo do Canadá 
AF.03.01.05 Governo da Dinamarca 
AF.03.01.06 Governo da Finlândia 
AF.03.01.07 Governo da França 
AF.03.01.08 Governo da Alemanha 
AF.03.01.09 Governo da Grécia 
AF.03.01.10 Governo da Irlanda 
AF.03.01.11 Governo da Itália 
AF.03.01.12 Governo do Japão 
AF.03.01.13 Governo de Luxemburgo 
AF.03.01.14 Governo da Holanda 
AF.03.01.15 Governo da Nova Zelândia 
AF.03.01.16 Governo da Noruega 
AF.03.01.17 Governo de Portugal 
AF.03.01.18 Governo da Espanha 
AF.03.01.19 Governo da Suécia 
AF.03.01.20 Governo da Suíça 
AF.03.01.21 Governo do Reino Unido 
AF.03.01.22 Governo dos Estados Unidos da América 
AF.03.01.23 Governo da República Popular da China 
AF.03.01.99 Outros governos/agências bilaterais n.c.o. 

AF.03.02  Agências Multilaterais administrando recursos externos 
AF.03.02.01  Departamento do Conselho Econômico e Social (ECOSOC) 
AF.03.02.02 Comissão Européia 
AF.03.02.03 Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)  
AF.03.02.04 Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
AF.03.02.05  Organização Internacional para as Migrações (OIM)  
AF.03.02.06 Bancos de Desenvolvimento Regional (África, Ásia, América Latina e Caribe, 

Banco de Desenvolvimento Islâmico, etc.) 
AF.03.02.07 Secretariado do UNAIDS/ONUSIDA 
AF.03.02.08 Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 
AF.03.02.09 Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM) 
AF.03.02.10 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
AF.03.02.11 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) 
AF.03.02.12 Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR) 
AF.03.02.13 Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (UN-HABITAT) 
AF.03.02.14 Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários 

(UNOCHA) e outros Mecanismos de Financiamentos Humanitários 
AF.03.02.15 Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) 
AF.03.02.16 Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) 
AF.03.02.17  Banco Mundial (BM)  
AF.03.02.18 Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
AF.03.02.19 Organização Mundial da Saúde (OMS) 
AF.03.02.99 Outras entidades multilaterais n.c.o. 

AF.03.03  Organizações e fundações internacionais sem fins lucrativos 
AF.03.03.01 Aliança Internacional contra HIV/Aids VIH/SIDA 
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AF.03.03.02 ActionAID 
AF.03.03.03 Fundação Aga Khan  
AF.03.03.04 Associação François-Xavier Bagnoud 
AF.03.03.05 Fundação Bernard van Leer  
AF.03.03.06 Fundação Bill e Melinda Gates  
AF.03.03.07 Fundação Bristol-Myers Squibb  
AF.03.03.08 Care Internacional 
AF.03.03.09 Cáritas Internacional/Serviços de Auxílio Católico 
AF.03.03.10 Deutsche Stiftung Weltbevölkerung 
AF.03.03.11 Fundo Memorial da Princesa Diana de Gales 
AF.03.03.12 Fundação de Aids/SIDA Pediátrica Elisabeth Glaser 
AF.03.03.13 Centro de Fundações Européias 
AF.03.03.14 Associação Internacional da Saúde da Família 
AF.03.03.15 Fundação Mérieux 
AF.03.03.16 Aliança Internacional de Saúde  
AF.03.03.17 Fundação Helen K. e Arthur E. Johnson  
AF.03.03.18 Federação Internacional da Cruz Vermelha e Sociedades do Crescente 

Vermelho, Comitê Internacional de Cruz Vermelha e Sociedades Nacionais da 
Cruz Vermelha 

AF.03.03.19 Fundação King Baudouin  
AF.03.03.20 Médicos sem Fronteiras  
AF.03.03.21 Merck & Co., Inc 
AF.03.03.22 Plan Internacional 
AF.03.03.23 PSI (Serviços Internacionais para a População) 
AF.03.03.24 SIDACTION (principalmente em países de língua francesa)  
AF.03.03.25 Fundação Clinton  
AF.03.03.26 Fundação Ford  
AF.03.03.27 Fundação da Família Henry J. Kaiser  
AF.03.03.28 Consórcio Nuffield 
AF.03.03.29 Instituto da Sociedade Aberta / Fundação Soros 
AF.03.03.30 Fundação Rockefeller  
AF.03.03.31 Fundação das Nações Unidas 
AF.03.03.32 Consórcio Wellcome  
AF.03.03.33 World Vision 
AF.03.03.34 Federação Internacional de Planejamento Familiar 
AF.03.03.35 Ordem de Malta 
AF.03.03.99 Outras organizações internacionais sem fins lucrativos n.c.o. 

AF.03.04 Organizações internacionais com fins lucrativos 

AF.03.99 
Outros agentes financeiros internacionais não classificados em outras 
categorias (n.c.o.) 
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Anexo 6: Fontes Financeiras (FF) 

Código 
MEGAS 

Descrição 

FF.01  Públicas 
FF.01.01 Governos territoriais 
FF.01.01.01 Receita do governo central 
FF.01.01.02  Receita do governo estadual/provincial 
FF.01.01.03 Receita do governo local/municipal 
FF.01.01.04                       Empréstimos reembolsáveis 

FF.01.02 Fundos do seguro social (i) 
FF.01.02.01  Contribuições compulsórias do empregador ao seguro social 
FF.01.02.02 Contribuições compulsórias do empregado ao seguro social 
FF.01.02.03 Transferências do governo para o seguro social 

FF.01.99  Outros fundos públicos n.c.o. 

FF.02                             Privadas 
FF.02.01   Instituições e corporações com fins lucrativos  
FF.02.02 Fundos Domésticos  
FF.02.03                      Instituições sem fins lucrativos (que não seja seguro social) 
FF.02.99  Fontes de financiamento privadas n.c.o. 

FF.03                              Fundos Internacionais 
FF.03.01 Contribuições bilaterais diretas 
FF.03.01.01 Governo da Austrália 
FF.03.01.02 Governo da Áustria 
FF.03.01.03 Governo da Bélgica 
FF.03.01.04 Governo do Canadá 
FF.03.01.05 Governo da Dinamarca 
FF.03.01.06 Governo da Finlândia 
FF.03.01.07 Governo da França 
FF.03.01.08 Governo da Alemanha 
FF.03.01.09 Governo da Grécia 
FF.03.01.10 Governo da Irlanda 
FF.03.01.11 Governo da Itália 
FF.03.01.12 Governo do Japão 
FF.03.01.13 Governo de Luxemburgo 
FF.03.01.14 Governo da Holanda 
FF.03.01.15 Governo da Nova Zelândia 
FF.03.01.16 Governo da Noruega 
FF.03.01.17 Governo de Portugal 
FF.03.01.18 Governo da Espanha 
FF.03.01.19 Governo da Suécia 
FF.03.01.20 Governo da Suíça 
FF.03.01.21 Governo do Reino Unido 
FF.03.01.22 Governo dos Estados Unidos da América 
FF.03.01.23 Governo da República Popular da China 
FF.03.01.99  Outros governos/agências bilaterais n.c.o. 

FF.03.02  Agências Multilaterais provendo concessões com destinação definida (ii) 
FF.03.02.01  Departamento do Conselho Econômico e Social (ECOSOC) 
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FF.03.02.02 Comissão Européia 
FF.03.02.03 Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 
FF.03.02.04 Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
FF.03.02.05  Organização Internacional para as Migrações (OIM) 
FF.03.02.06 Bancos de Desenvolvimento Regional (África, Ásia, América Latina e Caribe, 

Banco de Desenvolvimento Islâmico, etc.) 
FF.03.02.07 Fundo Global de Combate contra a AIDS, a Malária e a Tuberculose 
FF.03.02.08 Secretariado do UNAIDS/ONUSIDA 
FF.03.02.09 Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 
FF.03.02.10 Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM) 
FF.03.02.11 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
FF.03.02.12 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) 
FF.03.02.13 Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR) 
FF.03.02.14 Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (UN-HABITAT) 
FF.03.02.15 Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários 

(UNOCHA) e outros Mecanismos de Financiamentos Humanitários 
FF.03.02.16 Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) 
FF.03.02.17 Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) 
FF.03.02.18  Banco Mundial (BM) 
FF.03.02.19 Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
FF.03.02.20 Organização Mundial da Saúde (OMS) 
FF.03.02.99 Outros fundos multilaterais ou de desenvolvimento n.c.o. 

FF.03.03 Organizações e fundações internacionais sem fins lucrativos 
FF.03.03.01 Aliança Internacional contra HIV/Aids - VIH/SIDA 
FF.03.03.02 ActionAID 
FF.03.03.03 Fundação Aga Khan  
FF.03.03.04 Associação François-Xavier Bagnoud 
FF.03.03.05 Fundação Bernard van Leer  
FF.03.03.06 Fundação Bill e Melinda Gates  
FF.03.03.07 Fundação Bristol-Myers Squibb  
FF.03.03.08 Care Internacional 
FF.03.03.09 Cáritas Internacional/Serviços de Auxílio Católico 
FF.03.03.10 Deutsche Stiftung Weltbevölkerung 
FF.03.03.11 Fundo Memorial da Princesa Diana de Gales 
FF.03.03.12 Fundação de AIDS Pediátrica Elisabeth Glaser 
FF.03.03.13 Centro de Fundações Européias 
FF.03.03.14 Associação Internacional da Saúde da Família 
FF.03.03.15 Fundação Mérieux 
FF.03.03.16 Aliança Internacional de Saúde  
FF.03.03.17 Fundação Helen K. e Arthur E. Johnson  
FF.03.03.18 Federação Internacional da Cruz Vermelha e Sociedades do Crescente 

Vermelho, Comitê Internacional de Cruz Vermelha e Sociedades Nacionais da 
Cruz Vermelha 

FF.03.03.19 Fundação King Baudouin  
FF.03.03.20 Médicos sem Fronteiras  
FF.03.03.21 Merck & Co., Inc 
FF.03.03.22 Plan Internacional 
FF.03.03.23 PSI (Serviços Internacionais para a População) 
FF.03.03.24 SIDACTION (principalmente em países de língua francesa)  
FF.03.03.25 Fundação Clinton  
FF.03.03.26 Fundação Ford  
FF.03.03.27 Fundação da Família Henry J. Kaiser  



 

 81 

FF.03.03.28 Consórcio Nuffield 
FF.03.03.29 Instituto da Sociedade Aberta / Fundação Soros 
FF.03.03.30 Fundação Rockefeller  
FF.03.03.31 Fundação das Nações Unidas 
FF.03.03.32 Consórcio Wellcome  
FF.03.03.33 World Vision 
FF.03.03.34 Federação Internacional de Planejamento Familiar 
FF.03.03.35 Ordem de Malta 
FF.03.03.99 Outras organizações internacionais sem fins lucrativos n.c.o. 

FF.03.04 Organizações internacionais com fins lucrativos 

FF.03.99 Fundos internacionais n.c.o. 

 
 
 
 
 


