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Este estudo tem como objetivo traçar o perfil farmacológico anti-retroviral das crianças zero a doze anos que tem AIDS e que 
realizam acompanhamento no hospital de clínicas, avaliando as facilidades e/ou dificuldades na adesão ao tratamento anti-
retroviral e realizar a caracterização familiar e sócio-econômico da criança que tem AIDS. Trata-se de uma pesquisa exploratória 
descritiva de caráter quantitativo. O contexto é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) considerando ser um centro de 
referência na região de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, além de atender pacientes de diversas localidades do interior do 
estado e da Região Sul do país. População são familiares de crianças com AIDS que estão em tratamento anti-retroviral no serviço 
que compõe o cenário desta pesquisa. Para amostra levando em consideração uma população de aproximadamente de 250 
crianças, para estimar uma proporção de 94% de adesão ao tratamento, com uma margem de erro de 0,10 e confiança de 95 % 
são necessários 68 pacientes. A Coleta de dados será por meio de um instrumento que encontra-se dividido em quatro partes, a 
saber: dados referentes ao familiar e/ou cuidador, dados relativos à criança com AIDS, dados referentes ao serviço e ao tratamento 
anti-retroviral e ainda, uma parte que será buscada junto ao prontuário do paciente visando assegurar a prescrição médica 
adequada a tal criança e seus nexos de similaridade com os dados fornecidos pelo investigado. Para análise serão descritas as 
variáveis categóricas por freqüências relativas percentuais e quantitativas por média e desvio padrão. Quanto as questões éticas 
serão asseguradas os direitos dos participantes. O projeto já foi aprovado pelo Comitê de Ética e encontra-se na fase de preparo 
para a coleta de dados.  
 
 
 
 
 




