
MARCO DO 
DESENVOLVIMENTO

O SEU FILHO ATINGIU 
ESSE MARCO? SE SIM, QUANDO? 

Levantar e controlar a cabeça Sim           Não  

Rolar o corpo

Balbuciar

Falar

Sentar-se sem apoio

Engatinhar

Ficar em pé sem ajuda

Andar

O SEU FILHO APRESENTA ATRASO NO DESENVOLVIMENTO? 

Sim           Não  

Sim           Não  

Sim           Não  

Sim           Não  

Sim           Não  

Sim           Não  

Sim           Não  

Se o seu filho tiver hipotonia (diminuição do tônus muscular) cuja causa não puder ser explicada, este 
questionário pode ajudar identificar outros sinais e sintomas para você discutir com o médico – que 
podem ser importantes para o diagnóstico do seu filho.
Verifique todas os sinais e sintomas que seu filho apresenta e responda a todas as perguntas abaixo.
Inclua todos os detalhes que precisam ser mencionados. 

Leve o questionário preenchido para a próxima consulta com o médico do seu filho para ajudar a 
identificar se o seu filho deve ser investigado para deficiência de AADC.



MOVIMENTOS INCOMUNS (NÃO RELACIONADOS À CONVULSÃO)

Sim Não

MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS DOS OLHOS

imento repentino e 
irregular para cima, as vezes com aumento da frequência de piscar?

Sim Não

Descreva outros sintomas não relacionados a estes episódios descritos acima.

DICA: Faça um vídeo curto mostrando os movimentos 

Seu filho faz movimentos involuntários, com movimentos repentinos ou repetitivos, 
agitação ou torção?

O seu filho parece “congelado” ou “desconectado” enquanto isso acontece?
O seu filho responde se você tocá-lo ou chamá-lo pelo nome durante esses episódios?



OUTROS SINTOMAS RELEVANTES

Sim Não

Sim Não

Seu filho dorme mais que o normal ou menos que o normal, ou fica acordado à noite?

Sim Não

Se sim, explique melhor: 

Os sintomas do seu filho pioram quando ele está cansado e melhoram imediatamente
após dormir ou descansar?

Sim Não

Se sim, explique melhor: 

Sim Não

Se sim, explique melhor: 

Sim Não

Se sim, explique melhor: 

Sim Não

calor?



ANOTAÇÕES

Anote abaixo qualquer outro sinal ou sintoma sobre o qual você gostaria de discutir 
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Lembre-se de levar o questionário preenchido na próxima
consulta com o médico para ajudar a identificar se o seu

filho deve ser investigado para deficiência de AADC.


