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ESTAÇÃO E – MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL – CHECKLIST 
 

1. Arboviroses: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; apenas uma = 0,5 ponto; as duas = 1,0 ponto). 

 Dengue. Chikungunya. 

2. Sintomas causados pelo vírus da Zika: (Pontuação: não citar exantema = 0,0 ponto; citar exantema mais 1 ou 2 

sintomas = 0,5 ponto; citar exantema mais 3 sintomas = 1,0 ponto). 

  Exantema (Obrigatório). Mialgia.     Astenia. 

 Febre baixa. Artralgia.    Linfadenomegalia. 

 Conjuntivite não purulenta. Icterícia.     Úlceras. 

 Cefaleia. Hematúria.   Constipação.   Náuseas. 

 Prurido. Diarreia.   Dor retro-orbitária.  Síndrome de Guillian-Barré. 

3. Medicamentos que devem ser evitados na suspeita do vírus da Zika: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 

um medicamento = 0,5 ponto; dois = 1,0 ponto). 

  AAS e derivados.   Anti-inflamatórios.   Automedicação.   

4. Vetor transmissor do vírus da Zika: (Pontuação: outro gênero transmissor ou apenas “mosquito” = 0,0 

ponto; citar um dos três = 1,0 ponto). 

 Aedes sp. Aedes albopictus.    Aedes aegypti. 

5. Medidas para o controle do vetor: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 ou 2 = 0,5 ponto; 3 ou mais = 1,0 ponto). 

   Levantamento entomológico.   Cuidados e destinação do lixo. 

  LIA.   LIRA.   Larvicida. 

  Saneamento básico.    Controle vetorial por meios biológicos, físicos e químicos. 

  Pulverização com adulticida.   Eliminar focos do vetor nas residências e áreas comuns. 

6. Formas de transmissão do vírus da Zika: (Pontuação: nenhuma ou outra = 0,0 ponto – leite materno não 

é considerado; 1 ou 2 = 0,5 ponto;3 = 1,0 ponto). 

 Sexual. Sangue (transfusão, picada de inseto).  Congênita. 

7. Orientações para gestantes nesse período endêmico da doença: (Pontuação: nenhuma = 0,0 ponto; 1 ou 2 

= 0,5 ponto;3 ou mais = 1,0 ponto).  

 Evitar sexo com suspeitos da doença.  Adiar viagem para local de transmissão autóctone. 

 Repelente. Inseticida aerosol ou vapor.    Roupas para cobrir o corpo. 

 Mosquiteiro. Roupa impermeável com permetrina.  Telas em janelas e portas. 
 

8. Quadro suspeito da doença congênita pelo vírus da Zika: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 ou 2 = 0,5 

ponto;3 ou mais = 1,0 ponto). Qualquer um marcado, será pontuada como citada a forma “Congênita” da questão 6. 

 Alterações neurológicas (microcefalia, calcificações, etc). Surdez.  Parto prematuro. 

 Alterações oftalmológicas.   Oligoidramnio.  Anidramnio. 

 Retardo do crescimento intrauterino.   Aborto.   Malformações fetais. 

  
9. Existência de vacina para a doença causada pelo vírus da Zika: (Pontuação: Sim = 0,0 ponto; Não = 1,0 ponto). 

     

10. Tratamento específico para a doença causada pelo vírus da Zika na rede SUS: (Pontuação: Sim = 0,0 

ponto; Não = 1,0 ponto). 


