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Síntese do Projeto: 

O projeto tem por objetivo dar um cuidado humanizado de enfermagem a 
crianças de 05 a 12 anos incompletos que frequentam uma creche 
comunitária, algumas portadoras do vírus HIV/SIDA. Para isso, será aplicar 
o Processo de Enfermagem, Orientação para a administraçõa dos anti-
retrovirais e levantamento de dados sobre a situação educacional e social 
destas crianças. E Treinamento da equipe cuidadora e orientação ao 
familiares. Promover o Vínculo com a unidade basica de saude HCPA-
UFRGS.  

Resumo: 

O presenta projeto de extensão tem por objetivo prestar cuidado 
humanizado e integral de saúde para crianças, entre elas algumas 
portadoras de HIV/SIDA que frenquentam uma creche comunitária, a 
margem do campus saúde da UFRGS. Estas crianças são cuidadas por 
voluntárias da comunidade sem qualquer preparo técnico para esse tipo de 
função. São crianças de 05 a 12 anos incompletos que frequentam a creche 
em turno inverso ao da escola. O projeto vem sendo desenvolvido através 
da presença semanal do professore orientador e da bolsista. No turno da 
manhã as crianças são vistas pelo professor e academico que fazem um 
plano de cuidados de enfermagem junto com as voluntarias, procurando 
identificar os cuidados especificas de cada criança. Ao longo da semana são 
colocados em pratica o cuidado planejado e os voluntarios sao estimulados 
a participar desses. No turno da tarde as maes sao motivadas a dar 
continuidade aos cuidados integrais de saúde em casa, através uma 
atividade de grupo realizada pela bolsista. Portanto, esse Projeto de 
Extenção da Escola de Enfermagem UFRGS vem responder a uma 
solicitação emergente da sociedade (criança, maes e voluntaria de uma 
creche), pois os mesmos necessitam serem cuidados de uma forma 
humanizada em seus problemas de Atenção Primaria em Saúde e Educação. 
Também, é importante salientar que para UFRGS esta atividade significa 
colocar em prática uma das suas missão em prática, qual seja a de integrar 
os academicos de enfermagem junto a sociedade. 
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