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OBJETIVOS E MÉTODO

Objetiva-se construir uma análise sobre as influências da 
atuação multiprofissional no tratamento de HIV e SIDA.
Como método, foram analisados sete trabalhos que 
abordam intervenções dos multiprofissionais e 
interdisciplinares de saúde neste processo de adesão ao 
tratamento de HIV e SIDA.

Considerando a inserção multiprofissional no contexto de 
saúde, o presente trabalho tem como objetivo: analisar e 
apresentar dados sobre a atuação multiprofissional no 
processo de adesão ao tratamento antirretroviral. Para dar 
conta do objetivo, realizou-se revisão bibliográfica de artigos 
científicos nas bases de dados PUBMED, LILACS e SciELO, 
publicadas entre 2013 e 2017, a fim de subsidiar as 
investigações acerca da inserção dos profissionais de saúde 
neste processo. Foram utilizados os descritores “adesão”, 
“HIV/SIDA” e “atuação multiprofissional”. Este trabalho 
considera dados a partir de revisão bibliográfica sobre a 
prática multiprofissional no contexto de HIV (Vírus da 
Imunodeficiência Humana) e SIDA (Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida), enfatizando a importância de 
promoção da adesão ao tratamento antirretroviral. 

INTRODUÇÃO

Conclui-se que a importância da articulação da rede de saúde conjunta ao 
trabalho de cada profissional facilita tanto a adesão medicamentosa quanto das 
mais diversas terapêuticas para as PVHIV (Pessoas Vivendo com HIV), pois o 
conhecimento interdisciplinar enseja a prática de cuidado em saúde de modo 
complexo e dialógico, a fim de promover um processo ativo para a pessoa em 
tratamento.

CONCLUSÃO

O diagnóstico adequado aliado ao esclarecimento dos aspectos psicológicos 
subjacentes à doença e à conduta diante do tratamento podem promover 
intervenções mais eficazes por parte da equipe multiprofissional e prevenir 
agravos à saúde desses pacientes. Mediante isto, a atuação multiprofissional 
possibilita a construção do projeto terapêutico singular de cada usuário com 
objetivo de facilitar o processo de adesão ao tratamento a partir das 
especificidades de cada área de atuação profissional.
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A ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA ADESÃO AO TRATAMENTO DE PESSOAS VIVENDO COM 
HIV/SIDA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.

RESULTADOS
Como resultados, obtivemos um curto número de artigos 
que abordam este tema, apenas sete, denotando a 
importância de fomentar produções e serviços que 
embasem a prática no momento do diagnóstico da infecção 
por HIV e o papel específico de cada profissional no 
contexto de cuidado dessa população. Considerando ainda 
a atuação de psicólogos, médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas, assistentes sociais, farmacêuticos, 
nutricionistas e gestores em saúde, os processos vividos 
ensejam a especificidade do caráter delicado no manejo em 
saúde realizado para que haja adesão ao tratamento de 
HIV/SIDA.
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