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Visando identifi car alguns dos desafi os postos para que os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), organização tecnológica pro-
posta para prevenção de DST/Aids no Brasil, cumprindo a fi nalidade de facilitar o diagnóstico precoce da infecção pelo HIV, este artigo 
aborda a sua estruturação no Brasil e descreve algumas características atuais desses serviços no estado de São Paulo, a partir da análise 
de documentação e literatura específi ca. Observa-se que os CTA têm mudado o seu perfi l em função das mudanças da epidemia, mas 
também em função de possibilidades dos serviços, o que pode comprometer a sua efetividade. 
Descritores: Centro de testagem e aconselhamento, HIV, Aids.

Aiming to identify some of the challenges that the Voluntary Counseling Centers (VCT), a technological organization for the prevention of 
DST/Aids in Brazil, must respond to in order to fulfi ll its purpose of facilitating the early diagnosis of the HIV infection, this article approa-
ches its structuring in Brazil and describes some current characteristics of these services in the state of São Paulo, based on the analysis 
of documentation and specifi c literature. The results show that the VCTs have altered their profi le, not only due to the changes of the 
epidemic, but also because of service possibilities, which can compromise their effectiveness.
Descriptors: Voluntary counseling and testing centers, HIV, Aids.

Con la intención de identifi car algunos de los desafíos que los Centros de Testaje y Aconsejamiento (CTA), organización tecnológica para 
la prevención de la DST/Aids en el Brasil, respondiendo al propósito de facilitar el diagnóstico temprano de la infección de HIV, este artí-
culo apunta su estructuración en el Brasil y describe algunas características actuales de estos servicios en el estado de Sao Paulo, basado 
en el análisis de documentación y la literatura específi ca. Se observa que los CTA han alterado su perfi l, no sólo debido a los cambios de 
la epidemia, pero también debido a posibilidades de servicios, lo que puede comprometer su efectividad. 
Descriptores: Centro de testaje y aconsejamiento, HIV, Aids.

INTRODUÇÃO

Em 1985, a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados 
Unidos licenciou o primeiro produto para a testagem contra 

o HIV, e em abril daquele ano 55 departamentos de saúde esta-
duais e distritais nos Estados Unidos passaram oferecer testagem 
gratuita fora dos bancos de sangue. No fi nal do ano, haviam sido 
implantados 874 centros de testagem1.

Em São Paulo, a Assembléia Legislativa aprovou em 1986 a lei 
que tornava obrigatória a triagem sorológica para o HIV em todo 
o sangue a ser transfundido no Estado (Lei 5/90 de 20/6/1986). 

Dois anos mais tarde, tornou-se obrigatória a triagem 
sorológica para HIV em todo o território nacional2.

Entre os anos de 1987 e 1988, começou a ser 
estimulada a criação, em nível nacional, dos Cen-
tros de Testagem e Aconselhamento (CTA), en-
tão designados Centros de Orientação e Apoio 
Sorológico (COAS). O primeiro CTA foi im-
plantado em 1988 em Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul, e o segundo criado no 
município de São Paulo, em 1989. 
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Essa estratégia fundamentou-se na avaliação de que era neces-
sário ampliar o acesso ao exame sorológico para o diagnóstico 
da infecção pelo HIV, e, ao mesmo tempo, dada a infecção ser 
fortemente associada a fatores comportamentais, na demanda 
de serviços que realizassem ações voltadas à redução do risco e 
promoção de sexo mais seguro3. 

A partir de 1989, a testagem e aconselhamento passam a 
ocupar lugar de destaque nos programas de prevenção do HIV3, 
sendo enfatizada a realização do teste “quanto mais cedo me-
lhor”, tanto para a prevenção como para a instituição precoce 
do tratamento.

Os CTA, modalidades alternativas de serviço de saúde, eram 
norteados pelo objetivo de oferecer acesso à testagem sorológi-
ca, anti-HIV principalmente aos designados “grupos de risco” 
– homossexuais masculinos, profi ssionais do 
sexo e usuários de drogas injetáveis. A meta 
principal era redirecionar a demanda por tes-
tes nos bancos de sangue e enfatizar as ações 
de prevenção da transmissão do HIV. 

A partir de 1994, estimulados pelo Minis-
tério da Saúde e viabilizados fi nanceiramente 
pelos convênios com o Banco Mundial, (Aids 
I, Aids II4 e Aids III), fortaleceu-se a estratégia 
de implantação de CTA. Em 2001, totaliza-
vam-se 35 CTA no estado de São Paulo5,6.

Em 2004, o Planejamento Estratégico (PE) DST/Aids de São Pau-
lo propôs um (re)cadastramento dos CTA existentes no estado com 
o objetivo de atualizar informações acerca das suas características e 
da quantidade, uma vez que não existia um fl uxo de cadastramento 
formal no nível estadual ou nacional que permitisse ter estas infor-
mações. Esse processo permitiu que em 2005 o Programa Estadual 
de DST/Aids (re)conhecesse a existência de 79 CTA no estado. 

A expansão quantitativa destes equipamentos foi acompanha-
da da refl exão sobre os modelos de organização mais adequados 
à complexidade da tarefa proposta aos CTA, que articula a um só 
tempo da dimensão do acolhimento, do aconselhamento e da reali-
zação de um teste diagnóstico.

OS CTA ENQUANTO ORGANIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA 
A PREVENÇÃO DST/HIV/AIDS NO BRASIL.
Em 1989, o Ministério da Saúde editou o Manual de Aconselha-

mento/Aids8 - Documento que no período inicial da epidemia, 
propõe um modelo de aconselhamento baseado na transmissão 
de informações como ferramenta para a mudança de comporta-
mento, sendo o aconselhamento entendido como um processo 
de treinamento de comportamentos, visando a redução de riscos 
de aquisição de DST/HIV. O mesmo documento aborda a im-
portância do vínculo de confi ança entre profi ssional e usuário, 
e o papel do serviço de prestar apoio psicológico no processo 
de atendimento. 

Em 1993, o Programa Nacional de Controle de Doenças Se-
xualmente Transmissíveis e Aids edita as Normas de Organiza-
ção e Funcionamento dos Centros de Orientação e Apoio Soro-
lógico (COAS)”9. Neste documento os COAS são defi nidos como 
unidades de procura voluntária, montadas a partir de parcerias 

com instituições estaduais e municipais, 
com o objetivo de oferecer o diagnósti-
co sorológico do HIV de forma gratuita, 
confi dencial e anônima, tendo o aconse-
lhamento e a educação em saúde como 
estratégia para modifi cação dos compor-
tamentos de risco. O aconselhamento re-
comendado é pontual, antes e depois da 
realização do teste. É importante ressaltar 
que, neste momento a disponibilização 

de anti-retrovirais apenas se iniciava, e a prevenção ainda era 
marcada pela estratégia de disseminação de informações. 

Esse documento lista como objetivos dos COAS: contribuir 
para a redução do risco de contrair infecção pelo HIV e outras 
DST; ampliar a acessibilidade da população ao diagnóstico da 
infecção pelo HIV; atender à demanda espontânea; estimular 
a continuidade dos comportamentos e práticas sem risco para 
indivíduos soronegativos; facilitar a busca de serviços clínicos, 
estimulando mudanças de comportamento ou práticas de risco, 
para soropositivos; absorver a demanda para testagem de indi-
víduos que geralmente procuravam os bancos de sangue para 
diagnóstico da infecção pelo HIV, e garantir a utilização de mé-
todos padronizados de testagem e confi rmação. 

São propostos como princípios organizacionais: acessibili-
dade e gratuidade; confi dencialidade e anonimato; agilidade 
e resolutividade; aconselhamento adequado; garantia de refe-
rência aos portadores do HIV à assistência e grupos comunitá-

Gráfico 1. CTA por ano de implantação no estado de São Paulo,1989 a 2005.
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rios de ajuda mútua. É sugerido que a equipe tenha pelo menos 
quatro aconselhadores, com formações profissionais variadas. 
Recomenda-se ainda, que seja fornecida senha numérica e pre-
enchido um formulário individual com informações sóciodemo-
gráficas e outras estabelecidas pelo serviço para cada cliente. 

Em 1997, a Coordenação Nacional de DST/Aids (CN DST/
Aids) rebatizou os Centros de Orientação e Apoio Sorológico 
(COAS) com o nome de Centro de Testagem e Aconselha-
mento (CTA), mudança que atendeu, sobretudo, à reflexão 
sobre os princípios que deveriam nortear a implantação e 
consolidação desses serviços. 

Neste mesmo ano, a CN DST/ Aids publica o documento 
Aconselhamento em DST/HIV e Aids – Diretrizes e Procedi-
mentos Básicos, que preconiza a incorporação do aconselha-
mento na rede assistencial como instrumento para a quebra 
da cadeia de transmissão das DST e HIV/Aids, e define esta 
prática como “um processo de escuta ativa individualizado e 
centrado no cliente”10.

Esse documento é um manual sobre a prática de aconselha-

mento, compreendida como ação/ tecnologia a ser 
incorporada nos diversos serviços de saúde, portanto, 
desvinculada dos CTA. Os principais objetivos pro-
postos para o aconselhamento são a redução do nível 
de estresse; a reflexão que possibilite a percepção dos 
próprios riscos e a adoção de práticas mais seguras; 
a adesão ao tratamento; a comunicação e tratamento 
de parceiro(s) sexual (is) e de parceiro(s) de uso de 
drogas injetáveis.

Em 1999, a CN DST/Aids publica as Diretrizes 
dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), 
que define, como objetivos para a atuação desses 
serviços: expandir o acesso ao diagnóstico da infec-
ção pelo HIV; contribuir para a redução de riscos 
de transmissão do HIV; estimular a adoção de prá-
ticas seguras; encaminhar as pessoas HIV-positivo 
para os serviços de referência, auxiliando os usuá-
rios no processo de adesão aos tratamentos anti-re-
trovirais; absorver a demanda por testes sorológicos 
nos bancos de sangue; estimular o diagnóstico das 
parcerias sexuais; auxiliar os serviços de pré-natal 
para a testagem sorológica de mulheres gestantes; 
levar informações sobre prevenção das DST/HIV/
Aids e do uso indevido de drogas para grupos es-
pecíficos3.

O mesmo documento definia como princípios 
gerais para o funcionamento e a organização dos 
CTA: acessibilidade e gratuidade; anonimato fle-
xível e confidencialidade; agilidade e resolutivi-
dade; aconselhamento adequado e não-pontual; 
referência e contra-referência; equipe interdisci-
plinar.

A publicação desse documento é um marco 
na história dos CTA, pois propõe diretrizes que 
ampliam as possibilidades de atuação desses ser-

viços e mudanças nos princípios de atuação que alteram a 
lógica do processo de trabalho. São também introduzidos: 
o aconselhamento não-pontual, referente à possibilidade de 
ampliação do contato com o usuário para além dos aconse-
lhamentos pré e pós-teste, adequando o número de contatos 
à necessidade expressa pelo usuário, e o anonimato “flexí-
vel”. Este permite que o CTA mantenha o anonimato como 
forma de facilitar o acesso de grupos específicos da popula-
ção, mas com a possibilidade de identificação para aqueles 
que desejarem. 

O termo resolutividade, embora presente nos dois documen-
tos mencionados, adquire nova compreensão, com vistas à qua-
lidade do acolhimento, à agilidade de atendimento e a dispo-
nibilização dos resultados. Alguns CTA no estado de São Paulo 
ampliaram ainda mais essa concepção e passaram a atender os 
casos DST por abordagem sindrômica, entendendo que esta tam-
bém é uma ação de prevenção.

No documento aparece a concepção da equipe interdiscipli-
nar em lugar da equipe multiprofissional, presente no documen-

Tabela 1. Situação dos CTA do estado de São Paulo segundo 
características selecionadas. São Paulo, 2001-2005.

2001
n=34 (%)

2005
n=52 (%)

“Como uma US”

“Inserido em US”

Sem informação

Adequado

Inadequado

1-4

5-8

9-12

13-16

17-30

30 e mais

Grupal

Individual

Ambos

Sem informação

É a regra

É uma possibilidade

Foi abolido

Outra

Sífilis

Hepatite B

Hepatite C

Sim

Não

Sim

Não

Sem informação

Sim

Não

49,0

48,0

 3,0

71,0

29,0

29,0

38,0

15,0

  0,0

  9,0

  9,0

18,0

13,0

67,0

 3,0

24,0

73,0

  3,0

-

82,0

29,0

26,0

35,0

65,0

44,0

56,0

-

91,0

 9,0

26,9

73,1

-

61,5

38,5

32,7

36,5

13,5

3,8

9,6

3,8

13,5

26,9

59,6

-

  3,8

78,8

11,5

  5,8    

100,0

 71,4

71,4

46,2

53,8

36,6

61.5

1,9

75,0

25,0

Tipo de CTA 

Espaço físico

N. de integrantes da equipe

Tipo de aconselhamento

Situação de anonimato

Outros exames oferecidos

Realiza tratamento de DST

Realiza ações de redução de danos

Realiza trabalho extra-muros
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to anterior, recomendando que os profissionais da equipe com-
partilhem todos os momentos do fluxo de atendimento11.

As diretrizes passam a incluir o auxílio de usuários no 
processo de adesão aos tratamentos anti-retrovirais; o es-
tímulo do diagnóstico das parcerias sexuais; o auxílio dos 
serviços de pré-natal para a testagem sorológica de gestan-
tes; e o oferecimento de informações sobre prevenção das 
DST/HIV/Aids e do uso indevido de drogas para grupos es-
pecíficos.

Vale apontar que, as diretrizes de auxiliar na adesão e na 
testagem das gestantes não estão em consonância com a di-
retriz de realizar a prevenção primária ou de acessar grupos 
populacionais mais vulneráveis, que vão ao encontro das 
propostas norteadoras do trabalho desses serviços.

A ampliação do campo de atuação desses serviços, re-
fletida no título da introdução do documento: “para além 
dos muros: os CTA e a comunidade” altera a lógica do tra-
balho proposto até então, oferecendo recomendações gerais 
e “protomodelos” para a transformação dessas recomenda-
ções em ações concretas. As atividades “extramuros” suge-
ridas são: CTA volante ou itinerante; grupos de pares (peer 
education); projetos de intervenção em prevenção (outrea-
ch work); redução de danos à saúde pelo uso indevido de 
drogas (harm reduction); criação de ambientes favoráveis à 
prevenção das DST/Aids e do uso de drogas. Os termos utili-
zados na proposta, aqui transcritos, refletem a incorporação 
de tecnologias dirigidas para a realidade dos Estados Unidos 
e aplicadas em outros países.

Concomitantemente, fortalece-se a descentralização da 
testagem sorológica na rede de atenção básica. A Lei 10.449 
de 20/12/1999, por exemplo, institui a obrigatoriedade de 
oferta a gestantes de teste para detecção de anticorpos anti-
HIV e da sífilis em todo pré-natal realizado pelos serviços 

públicos e privados no estado de São Paulo12.
Ainda no ano de 1999, o CTA que funciona na sede do 

PE DST/Aids passa a investir na capacitação para aconselha-
mento em DST/HIV de profissionais dos serviços de assistên-
cia especializada, para a implementação do aconselhamen-
to e aprimoramento desta prática, no contexto das ações de 
prevenção da transmissão materno-infantil.

Em 2001, é criado o Sistema de Informação de CTA (SI-
CTA)13,14 destinado a instrumentalizar técnicos e gestores 
dos CTA e das coordenações nacional, estaduais e munici-
pais de DST/Aids no atendimento ao usuário e na gestão dos 
recursos humanos e materiais, além de compor o sistema de 
vigilância da infecção pelo HIV e de propiciar a realização 
de investigações específicas. Em 2005, 65% dos CTA ha-
viam implantado o sistema SI-CTA.

Paralelamente, os CTA são convidados a incorporar a 
oferta de testagem sorológica para as hepatites B e C, com 
aconselhamento pré e pós-teste. Em 2005, 71,4% dos CTA 
referiam oferecer testagem para hepatites B e C. 

O PERFIL DOS CTA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 2001, foi realizado um levantamento, por meio de envio 
de questionários, sobre o perfil dos CTA do estado de São 
Paulo5 e sobre as expectativas dos diretores desses serviços, 
dos interlocutores municipais de DST/Aids e dos coordena-
dores de DST/Aids nas Direções Regionais de Saúde (DIR) 
quanto ao papel que esses serviços deveriam ter em seus 
municípios / regiões6. Em 2005, repetiu-se a aplicação do 
questionário. 

A comparação entre 2001 e 2005, sintetizada na tabela 
1, mostra o aumento da proporção de CTA inseridos em uni-
dades de saúde, e o aumento na oferta de exames sorológi-
cos, particularmente para hepatites virais B e C.

Gráfico 2. Expectativas dos interlocutores de DST/Aids e coordenadores de CTA nas DIR e municípios no desempenho dos CTA em 
sua região. Estado de São Paulo, 2001. 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Quanto ao tamanho das equipes não houve mudança 
significativa, permanecendo a preocupante percentagem de 
32,7% de CTA com equipes compostas com um a quatro in-
tegrantes. Em relação ao tipo de aconselhamento realizado, 
dobrou a proporção de CTA que realizam exclusivamente 
aconselhamento individual, mantendo-se a mesma propor-
ção de CTA que realizam ambos, individual e grupal. É mar-
cante a mudança da situação do anonimato nos serviços, 
cujos números refletem a flexibilização desta prática.

Há um aumento no relato de realização de CTA volantes, 
mas há uma redução dos trabalhos extramuros. Também as 
ações de redução de danos diminuíram. Houve um signi-
ficativo aumento de CTA que declararam realizar capaci-
tações na área de aconselhamento, como também da re-
solubilidade do serviço em relação aos portadores de DST, 
incremento que pode estar associado ao fato de haver mais 
CTA inseridos em unidades de saúde. 

O gráfico 2 apresenta os resultados do levantamento de 
200115 sobre as  expectativas dos Interlocutores de DST/
Aids nas DIR e municípios e de coordenadores de CTA, 
quanto ao papel a ser desempenhado por este equipamento 
na região. A maioria dos interlocutores e coordenadores dos 
serviços tinha a expectativa de que os CTA realizassem “bus-
ca” de DST durante o atendimento, inquirindo os usuários 
sobre a presença de sinais e sintomas, e uma proporção me-
nor esperava que o CTA fizesse o atendimento dos casos. 

Grande parte dos interlocutores e coordenadores tinha 
expectativa de que os CTA realizassem trabalho de preven-
ção extramuros, e grande parte concordava que os CTA de-
veriam atender populações específicas nos próprios Centros 
e realizar ações de redução de danos.

Do mesmo modo, vários dos interlocutores e coordena-
dores entendiam que os CTA deveriam fazer capacitações, 
tanto de profissionais de saúde como de lideranças comu-
nitárias, agentes comunitários de saúde e profissionais do 

Programa de Saúde da Família (PSF). 
Não houve expectativa dos interlocutores e dos coorde-

nadores com relação à realização de ações vinculadas à as-
sistência, sendo também baixa a expectativa de realização 
de grupos de adesão ao uso de anti-retrovirais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo dos anos, os CTA têm procurado desenvolver ações 
que respondam às mudanças da dinâmica da epidemia ao 
incorporar novas concepções, como a de vulnerabilidade, 
e ampliar sua atuação para além da instituição, desenvol-
vendo ações de prevenção mais próximas da comunidade e 
voltadas para grupos mais vulneráveis e com menor acesso 
aos serviços de saúde16.

Estas tentativas têm encontrado ressonância junto aos 
diferentes agentes do trabalho, que, em geral, expressam 
expectativas que vão ao encontro do que está preconizado 
pela CN DST/Aids. No entanto, percebe-se uma maior con-
cordância com as diretrizes que buscam incorporar o acon-
selhamento e a testagem às rotinas dos serviços de atenção 
básica17, desenvolver busca ativa de populações vulneráveis 
e aumentar a resolutividade das ações de prevenção, do que 
com a realização de ações de assistência. Ao mesmo tem-
po, pouco se conhece sobre a efetividade real de quaisquer 
destas ações. 

A heterogeneidade no perfil dos CTA do Estado de São 
Paulo, provavelmente, ocorre também em outros estados. As-
sim, considerando-se o parco conhecimento sobre esses ser-
viços, a falta de consenso sobre o papel a ser desempenhado 
por eles, e ainda os estudos recentes que mostram a baixa 
efetividade destes equipamentos18 sugerem a necessidade de 
estudos avaliativos específicos que comparem os diferentes 
modelos, visando adequar as estratégias desenvolvidas nes-
tes serviços às reais necessidades da população frente à epi-
demia do HIV.                                          n
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