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O HIV/AIDS é uma doença que é transmitida por fluidos corporais de indivíduos
infectados, esta transmissão ocorre atraves de relações sexuais, secreções, leite materno,
trasnfusão de sangue e trasnmissão vertical. Segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS), cerca de 38 milhões de pessoas no mundo convivem com o HIV/AIDS, a
maioria na América Latina. O HIV é uma infecção causada pelo vírus da
imunodeficiência humana, que atinge o sistema imunológico que é responsável por
defender o organismo das doenças. A assistência da enfermagem na adesão dos
pacientes portadores de HIV/AIDS visa promover um tratamento e uma assistência de
qualidade. O interesse em pesquisar sobre o assunto surgiu pelo fato de não ter muitos
estudos relacionados ao papel da enfermagem na adesão dos pacientes. Objetivo/Relato
de caso: identificar a estrutura de conhecimento base existente na literatura em relação
aos conhecimentos da enfermagem sobre a adesão desses pacientes e o se pode fazer
para minimizar esta má adesão. Metodologia: Este trabalho se sustenta na revisão
literária integrativa de caráter descritivo, foi usada a base de dados já existentes com
artigos, publicações em jornais, pesquisas na FioCruz, revista científica Scientific
Eletronic Library Online (SciELO). Restringimos a busca a temática de Enfermagem,
Adesão, HIV, e ano de publicação compreendido entre 2015 e 2020. Resultados:
Foram encontrados 358 artigos, dos quais apenas 18 estavam disponíveis na íntegra.
Restringimos as publicações encontradas, aos artigos de pesquisas realizadas no Brasil.
Destas publicações apenas 5 apresentam consistência com o tema delimitado e estão
disponíveis a amplo acesso populacional. A literatura presente e disponível no Brasil
ainda não auxilia quantitativamente a uma pressão de conscientização informativa e
estas questões precisam ser melhor investigadas para que estratégias mais eficientes. Se
faz necessário o aprofundar da discussão sobre o papel da enfermagem na adesão de
pacientes com HIV/AIDS. Discussão/Conclusão: O que a enfermagem tem produzido
para promover uma boa adesão aos pacientes? Este estudo leva os profissionais da
enfermagem a refletir sobre seu papel na adesão dos pacientes portadores de HIV/AIDS
e a importância da adesão, possibilitando gerar novas ações a fim de minimizar os
problemas relacionados há uma má adesão, é um alerta para os profissionais de saúde
que atuam na área, para este assunto que afeta tanto a população e a estes pacientes,
sendo um problema mundial de saúde que atinge diversas regiões e populações do
Brasil. Estima-se que existam cerca de vinte e três por cento de indivíduos infectados e
que desconhecem sua infecção. Este estudo contribui também para a academia,
somando as pesquisas e possibilitando um novo olhar sobre o tema, e desta forma
levando-os a refletir sobre o papel da enfermagem na adesão de pacientes.
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