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ACESSO DIRETO 

ESTAÇÃO A
ETIQUETA

CHECKLIST

Itens de Avaliação
Não Realizou
Corretamente

(0,0)

Realizou
Parcialmente

(0,5)

Realizou
Corretamente

(1,0)

01.

Esclareceu sobre as formas de transmissão da doença Sífilis (rela-
ção sexual; transfusão sanguínea; tatuagens).
Sim (2 a 3) = 1,0
Sim (apenas relação sexual) = 0,5
Não esclareceu = 0,0

02.

Esclareceu sobre a possibilidade de contaminação por outras doen-
ças sexualmente transmissíveis (AIDS; hepatite B; hepatite C; her-
pes; uretrite; HPV; outras DSTs).
Sim (3 ou mais) = 1,0
Sim (apenas 2) = 0,5
Apenas uma OU não esclareceu = 0,0

03.

Esclareceu sobre a necessidade de realização de exames de sorolo-
gia para HIV, HBV e HCV.
Sim (os 3) = 1,0
Sim (apenas 2) = 0,5
Apenas 1 OU não esclareceu = 0,0

04.

Esclareceu sobre os principais  sintomas da doença (alopécia;  le-
sões orais, genitais; alterações neurológicas, articulares; Gomas si-
filíticas; outras manifestações de sífilis).
Sim (2 ou mais) = 1,0
Sim (pelo menos 1, além da manifestação atual) = 0,5
Não esclareceu = 0,0

05.
Esclareceu sobre a possibilidade de contágio da parceira.
Sim = 1,0
Não = 0,0
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06.

Esclareceu sobre os cuidados durante a gestação (uso de preserva-
tivo E comunicação ao obstetra assistente).
Sim (os 2) = 1,0
Sim (apenas 1) = 0,5
Não esclareceu = 0,0

07.

Esclareceu sobre as possíveis manifestações clínicas no feto (retar-
do do crescimento; lesões cutâneo mucosas; lesões ósseas, perios-
tite e osteocondrite; lesões do sistema nervoso central; lesões do 
aparelho respiratório; hepatoesplenomegalia; rinite sanguinolenta,
OU outras manifestações de sífilis congênita).
Sim (2 ou mais) = 1,0
Sim (apenas 1) = 0,5
Não esclareceu= 0,0

 

08.

Esclareceu  sobre  a  possibilidade  de  re-contaminação,  em  outra
oportunidade, mesmo após o tratamento.
Sim = 1,0
Não = 0,0

09.

Esclareceu  sobre  o  tratamento  da  doença  (penicilina  benzatina,
2.400.000 UI, IM, dose única  OU penicilina benzatina, 2.400.000
UI,  IM, duas doses, com intervalo de uma semana. Alternativas:
Doxaciclina OU Ceftriaxone).
Sim (se respondeu penicilina como 1ª escolha e citou alternativa) =
1,0
Sim (se respondeu apenas penicilina e não citou alternativa)= 0,5
Não citou tratamento nem alternativa correta = 0,0

10. Esclareceu sobre a necessidade de tratamento da parceira.
Sim = 1,0
Não = 0,0

Data: ____/____/_____.

Nome do Avaliador: ______________________________________________________


