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RESUMO: Reconhecida em meados de 1981, nos Estados Unidos da América (EUA), a partir 
da identificação de um número elevado de pacientes adultos, sobretudo do sexo masculino, 
mais especificamente em homossexuais, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). 
A questão se tornou ícone de grandes debates envolvendo direitos humanos, qualidade de vida, 
políticas de medicamentos. Aspectos sociais, biológicos, jurídicos perpassam essa temática, 
ainda pontilhada de desafios e dilemas a serem superados, como por exemplo, a forma 
preconceituosa de abordagem em relação às pessoas soropositivas. O estudo tem por premissa 
que direitos efetivos (entre outros aspectos) são garantidos por três mediações básicas: legais, 
institucionais e de intervenção profissional. O objeto de estudos teve por recorte que a 
intervenção do serviço social é uma dessas mediações na garantia de direitos junto ao segmento. 
O trabalho tem por título: Análise dos fatores relacionados à baixa adesão ao tratamento de 
HIV/AIDS: estudo no centro de testagem e aconselhamento- CTA/URI-DIPE do telegrafo. 
Portanto, o objetivo é diagnosticar como a intervenção profissional do serviço social se constitui 
num agente facilitador na garantia de direitos a um segmento que ainda sofre preconceitos. 
Postura esta destoante com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2016a), a qual prevê 
expressamente, em seu artigo 5º, caput, que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza...”. O estudo apresenta análise das demandas apresentadas no Brasil e no 
Pará acerca da questão do índice de Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e AIDS nos 
últimos anos e a relação entre sexualidade e a doença desde o seu surgimento até os dias atuais, 
ressaltando o fazer do assistente social como agente facilitador na garantia de direitos sociais.  
O interesse pelo estudo nesta monografia formou-se a partir de análises do convívio na área da 
saúde, através do estágio curricular do curso de serviço social, que ocorreu em um hospital 
situado no Município de Belém, que é referência para o tratamento de pacientes com HIV/AIDS 
e através de pesquisas bibliográficas sobre o assunto. O objetivo principal desta pesquisa foi 
identificar os fatores que comprometem a adesão de pacientes ao tratamento do vírus 
HIV/AIDS em um dos Centros de Testagem e Aconselhamento do vírus (CTAs) localizado na 
área metropolitano de Belém, especificando ainda a importância do Serviço Social e da equipe 
multiprofissional no processo de adesão do usuário ao medicamento; verificar como se 
configura a participação ou não da família neste tratamento; bem como de que forma acontece 
a atuação dos assistentes sociais com os pacientes soropositivos no processo de acolhimento 
institucional na área hospitalar. A pesquisa foi realizada por meio de abordagem qualitativa por 
entender que melhor se adequa a temática ligada aos fenômenos humanos, sociais ou 
educacionais, que muitas vezes não permitem serem mensuráveis ou quantificáveis, pois este 



tipo de pesquisa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto. 
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