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Introdução
O Centro de Testagem e Aconselhamento situado no Com-

plexo Hospitalar Ouro Verde do programa Municipal de DST/
HIV/AIDS, é uma estratégia importante na promoção da equida-
de de acesso ao aconselhamento, teste com diagnóstico rápido
(TRD) HIV, sífilis e sorologias para hepatites virais.

Atua na prevenção e tratamento das demais Infecções Se-
xualmente Transmissíveis (IST), favorecendo segmentos popu-
lacionais em situação de maior vulnerabilidade, seguindo alguns
critérios como: sigilo, anonimato, livre demanda a toda popula-
ção sem limitação territorial. 1

Os profissionais são devidamente capacitados para o aconse-
lhamento, avaliam as situações de risco para IST e suas parceri-
as.2

No CTA Ouro Verde o aconselhamento esta presente em todo
atendimento realizado, o profissional ouve as preocupações, a-

flições e facilita as reflexões sobre as situações de risco vivencia-
das em um ambiente de acolhimento e sigilo.
Objetivo

Realizar o aconselhamento a todas as pessoas disponibilizan-
do conhecimento para a prevenção as IST, levando-os a refle-
tir sobre suas situações de risco.
Metodologia

O aconselhamento é realizado com apresentação do ser-
viço disponibilizando informações através de técnica dialogada
e expositiva com slides e materiais didáticos sobre: testes
sorológicos, abordagem sindrômica das IST, aconselhamento,
epidemiologia, transmissibilidade e medidas preventivas.

Justificativa
Após o aconselhamento os usuários constituem -se como

mulplicadores das medidas de prevenção de IST/ HIV/AIDS,
e divulgadores dos serviços prestados pelo CTA Ouro Ver-
Verde, articulados a acessibilidade contribuindo também para
o aumento da demanda. 2

Resultados Alcançados

Considerações Finais
Os aconselhadores são considerados atores fundamentais

para o desenvolvimento das ações preconizadas no dia-a-
dia do CTA OuroVerde.O aconselhamento é realizado a partir de
um diálogo baseado em uma relação de confiança que visa pro-
porcionar à pessoa subsídios para que avalie seus próprios
riscos, tome decisões e encontre maneiras realistas de enfrentar
suas situações de risco relacionadas as IST. 1

Aprendizado com a vivência 
A  prática em saúde  através do aconselhamento em IST é u-

ma  busca   constante   dos  profissionais comprometidos   com  
a qualidade da  atenção visando a  promoção, prevenção e ações 
dirigidas  a   situações de  riscos específicos.

Incorpora também  a  prática  do  aconselhamento  em  grupo 
com entrega de insumos ( preservativos)  em  outros  estabeleci-
mentos como  escolas,  empresas,  promovendo  assim  ações de    
promoção e  prevenção das IST.
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