
Seminário: 4º Encontro de Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) do estado de São Paulo 
Tema: O CTA e a Linha de Cuidado em DST/HIV/AIDS 

Público: Interlocutores de GVE, Coordenações Municipais de DST/AIDS, Coordenações de CTA, Profissionais do CTA, Representantes da Sociedade Civil e convidados. 

Objetivo do evento: Contribuir para definições do papel atual dos CTA na linha de cuidado de DST/HIV/AIDS. 

15 de outubro de 2014 - quarta-feira 16 de outubro de 2014 - quinta-feira 

8h30 às 9h00 - Café da manhã e recepção dos convidados 8h30 às 9h00 - Café da manhã - Interação 

Bloco 1 - Tema: A linha de cuidado e o papel do CTA 
9h00 às 9h30 - Abertura do evento e apresentação dos participantes 
9h30 às 10h10 –  
A construção da proposta de linha de cuidado na Secretaria de Estado da Saúde do 
estado de São Paulo – Maria Clara Gianna 
Linha de cuidado em DST/HIV/AIDS – conceituação, desafios gerais – Rosa de Alencar  
10h10 às 10h30 (20 min) - Interação 
10h30 às 11h10 - apresentações 
O CTA na rede de Atenção a Saúde dos municípios, enquanto um dos articuladores 
para inserção de populações mais vulneráveis às DST/AIDS no sistema; e como 
articulador para realização de captação de pessoas mais vulneráveis – Ivone 
Aparecida de Paula  
O papel dos CTA no cuidado de pessoas mais vulneráveis na prevenção de 

DST/HIV/AIDS – Karina Wolffenbuttel 
11h10 às 11h45 - (35 min) - Interação 
11h45 às 12h00 Apresentação dos destaques - Márcia Regina Giovanetti 

 
Bloco 3 - Tema: O indivíduo, o serviço e a prevenção – encontro possível 
 
9h00 às 10h00 
Apresentação em três partes:  
A autonomia do usuário – um universo de escolhas possíveis. 
A autonomia e o uso do serviço – Acolhimento  
Autonomia e as escolhas de métodos preventivos – o Aconselhamento e a 

gestão individual dos riscos – Lígia Rivero Pupo 
10h00 às 10h45 (45 min) - Interação 
10h45 às 11h15 - Reincorporar a gestão de riscos no aconselhamento – um 

desafio para os CTA – Ivone Aparecida de Paula 
11h15 às 11h45 - Interação 
11h45 às 12h00 Apresentação dos destaques - Fabíola Santos Lopes  

Almoço das 12h às 13h30 

 
Bloco 2 Tema – As estratégias biomédicas e o CTA – destaque para PEP Sexual 

 
13h30 às 14h00  
Atualização sobre estratégias biomédicas de prevenção com enfoque programático – 

Artur Kalichman  
14h00 às 14h30 (30 min) - Interação 
14h30 às 15h30 
Situação atual da implantação da PEP Sexual no estado e o perfil dos usuários que 

realizaram PEP no CRT – Denize Lotufo Estevam 
A PEP Sexual nos CTA – desafios para o serviço – Karina Wolffenbuttel 
15h30 às 16h15 (45 min) - Interação 
16h15 às 16h30 Apresentação dos destaques - Fabíola Santos Lopes 

Bloco 4 - Tema: O uso dos TR na prevenção e o papel dos CTA na 
implantação desta metodologia no estado. 

13h30 às 13h50 - O uso de testes rápidos com destaque para o teste rápido 
de fluido oral nos CTA – Márcia T Fernandes dos Santos 
13h50 às 14h10 (20 min) - Interação 
14h10 às 14h40 - O uso do teste como instrumento de autocuidado na 
prevenção - Naila Janilde Seabra Santos  
14h40 às 15h10 (30 min) - Interação 
15h10 às 15h30 – O papel do CTA na descentralização da testagem rápida 
nos municípios  – Tânia Regina Corrêa de Souza 
15h30 às 15h50 - Situação atual dos testes rápidos no estado e o papel dos 
CTA - Karina Wolffenbuttel 
15h50 às 16h20 (20 min)   
16h20 às 16h30 Apresentação dos destaques -Samantha Lamastro 

 


