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Aaids é uma doença resultante da deficiência imunológica causada pelo estágio avançado da 

infecção pelo HIV. A mesma deixou de ser uma doença fatal e adquiriu perfil de doença 

crônica, graças ao tratamento antirretroviral utilizado atualmente.  Apesar desta conquista, a 

adesão ainda sofre influência de vários fatores que devem ser analisados para o 

desenvolvimento de novas estratégias de adesão e para o aprimoramento daquelas já 

existentes. Diante do exposto o presente trabalho tem como objetivo geral analisar a adesão ao 

tratamento com antirretrovirais e identificar os principais fatores que influenciam na adesão 

ao tratamento de pessoas que convivem com o vírus HIV, e como objetivos específicos temos, 

identificar os principais fatores que influenciam na adesão ao tratamento de pessoas que 

convivem com o vírus HIV, descrever quais os fatores sociais predominantes a adesão, avaliar 

quais os fatores não farmacológicos implica na adesão ao tratamento de pessoas que 

convivem com o vírus HIV em um Município do Recôncavo Baiano. Trata-se de uma 

pesquisa quantitativa descritiva, o estudo será realizado através de levantamento de dados 

com os pacientes cadastrados no Serviço de Atenção Especializada (SAE), localizado na 

cidade de Cruz das Almas-Ba. Espera-se que haja incidência de pessoas com baixa aderência, 

entre as condições e motivos que interferem na adesão ao tratamento, destacam-se falta de 

apoio familiar, efeitos colaterais das drogas, consumo de bebidas alcoólicas, impossibilidade 

de armazenamento adequado da medicação, estresse e depressão. 
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