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RESUMO. Estimou-se o custo (direto e indireto) do tratamento de 19 crianças infectadas pelo HIV por
transmissão vertical, entre julho/2001 e junho/2002. Trata-se de um estudo descritivo, na área de farmaco-
economia, do tipo custo-enfermidade (custo de prevalência) realizado em São Luís - Maranhão (Brasil). O
custo total do tratamento da doença foi de R$ 84.965,59, sendo os medicamentos o item mais oneroso
(88,6%), seguido do custo das consultas (3,0%). O custo por paciente em uso de dupla e tripla terapia anti-
retroviral foi de R$ 1.660,33 e R$ 5.308,40, respectivamente. Percebe-se o imenso volume de recursos
econômicos empregados no tratamento dessa enfermidade, principalmente, envolvendo o uso de fármacos. 
SUMMARY. “Costs involved in the Treatment of Infected Children by HIV/AIDS in a Municipality of São Luís-
Maranhão (Brazil)”. It was estimated the cost (direct and indirect) of the treatment of 19 children infected by
HIV by vertical transmission, between July/2001 and June/2002. This is a descriptive study, in the pharma-
coeconomy area, in a cost-illness kind carried out in São Luís-Maranhão (Brazil). The total treatment cost of the
illness was R$ 84.965,59, the medicines were the most expensive item (88,6%), followed by the cost of consulta-
tion (3,0%). The cost per patient using double or triple anti-retroviral therapy was R$ 1.660,33 and R$ 5.308,40,
respectively. It is realized the great amount of money spent in the treatment of this illness mainly, involving the
use of medicines.




