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Resumo: Idosos infectados pelo HIV são indivíduos com idade igual ou           
superior a 50 anos. Nos últimos 10 anos houve aumento do número de casos              
da infecção pelo HIV/aids nesta população e questões relacionadas à evolução           
dessas morbidades têm preocupado a comunidade científica, devido aos         
aspectos relacionados à senescência e senilidade, como queda da imunidade,          
prejuízo cognitivo, demências, doenças crônicas e vivência da atividade sexual          
segura nesta fase do ciclo vital. A adesão ao tratamento é fundamental para             
melhoria do prognóstico. Portanto, objetiva-se analisar a influência do suporte          
social na adesão ao tratamento de pessoas com 50 anos ou mais convivendo             
com HIV/aids. Tratar-se-á de um estudo com delineamento transversal e          
abordagem quantitativa que será realizado no Serviço de Atenção         
Especializada em HIV/aids da regional de Juazeiro do Norte. Nesse serviço, há            
uma estimativa de 55 pessoas que apresentam idade igual ou superior a 50             
anos com HIV/Aids. A amostragem será sequencial e/ou consecutiva. Como          
critérios de inclusão, considerar-se-á a idade igual ou superior a 50 anos e ter              
diagnóstico de HIV ou Aids. Como critérios de exclusão serão considerados ter            
alguma limitação cognitiva e mental que dificulte a compreensão e/ou          
expressão verbal e aquelas pessoas que estiverem em regime penitenciário          
por ferir o princípio da privacidade. Para coleta de dados serão utilizados            
questionário para dados sociodemográficos e de saúde; questionário        
simplificado de adesão à medicação; e a escala de suporte social para pessoas             
vivendo com HIV/aids. A captação dos participantes será realizada no          
momento das consultas realizadas no serviço ou quando estes forem pegar           
medicação. Em uma sala reservada será realizada a entrevista individual para           
aplicação dos instrumentos. Os dados empíricos serão organizados em         
planilhas do Microsoft Excel versão 2010, e analisados por meio do programa            
estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Após a          
compilação dos dados, será realizada a análise descritiva, a partir da           
verificação da frequência absoluta, percentual, médias e desvio padrão. Em          
seguida, serão realizadas associações entre as variáveis preditoras (suporte         
social) e desfecho (adesão ao tratamento). Os testes aplicados serão o           
Qui-Quadrado de Pearson e o Teste exato de Fisher. Espera-se como           
resultado a análise da influência do suporte social na adesão ao tratamento de             
pessoas com 50 anos ou mais convivendo com HIV/aids. 
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