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Questionário de Apoio à Parentalidade 
Acompanhamento o dossier completo de Adoção para Portugal 
 
Aviso: este questionário deve ser preenchido com ajuda de um médico. 
Todas as linhas devem ser preenchidas com uma cruz. 
 
 

 SIM NÃO TALVEZ 

CARACTERÍSTICAS DA CRIANÇA    

SEXO    

Rapariga    

Rapaz    

Indiferente    

NÚMERO    

Uma criança    

fratria de duas crianças    

fratria de três crianças ou mais    

IDADE    

de 0 a 2 anos    

de 2 a 3 anos    

de 3 a 4 anos    

de 4 a 5 anos    

de 5 a 6 anos    

de 6 a 7 anos    

de 7 a 8 anos    

de 8 anos e mais    

Outras (por favor indicar a idade)    

ORIGEM ÉTNICA    

Origem étnica portuguesa    

Origem étnica cigana    

Origem étnica mestiça    

Origem étnica africana    

Origem étnica desconhecida e criança com pele 
clara 

   

Origem étnica magrebina    

SITUAÇÃO FAMILIAR DA CRIANÇA    

DESCONHECIDA    

Consumo de drogas por pelo menos um dos pais    

Consumo de álcool por pelo menos um dos pais 
sem SAF na criança 

   

Doença psíquica da mãe (esquizofrenia, paranoia, 
etc.) 

   

Doença psíquica do pai    
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Existência de antecedentes criminais de pelo 
menos um dos pais 

   

Atraso mental reconhecido em um dos pais    

Criança concebida por incesto    

Criança concebida por violação    

Criança seronegativa ao VIH de mãe seropositiva 
ao VIH nascida seropositiva ao VIH de mãe 

seropositiva e que agora é seronegativa 
   

Criança tendo sofrido de subnutrição intrauterina    

Criança tendo sofrido de subnutrição intrauterina 
no primeiro ano de vida 

   

Criança tendo sido colocada repetidas vezes    

Criança tendo sido vítima de maus tratos    

Criança tendo sido vítima de negligência    

Criança tendo sofrido de abusos sexuais    

Criança tendo vivido em situação de grande 
precariedade 

   

Presença de uma fratria numerosa e separação 
desta para adoção 

   

DESENVOLVIMENTO AFETIVO E SOCIAL    

Autismo e/ou desordem invasiva do 
desenvolvimento (TED) 

   

Hiperatividade    

Défice de atenção    

Desordens do laço de afeto (más relações  com 
os semelhantes, abordagem dos adultos e das 
crianças não discriminantes, comportamentos 

sexualizado, afastamento social) 

   

Problemas de comportamento    

Agressividade física    

Balanço    

Intolerância à frustração (reações emocionais 
excessivas, oposição, crises de raiva) 

   

Problemas obsessivos compulsivos    

ATRASO DO DESENVOLVIMENTO    

Ligeiro atraso de desenvolvimento psicomotor    

Atraso psicomotor grave    

Ligeiro atraso do desenvolvimento global    

Atraso importante do desenvolvimento global    

Ligeiro atraso mental    

Atraso mental importante    

Atraso da linguagem    

Desordens na linguagem (disfasia, pronúncia do s 
em ch ou j, etc.) 

   

Dificuldades de compreensão    
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Dificuldades de aprendizagem escolar e/ou 
dislexia 

   

Síndrome fetal  alcoólico (SFA)    

Problemas do espectro do alcoolismo fetal 
(TCAF)* 

   

PATOLOGIAS CURAVEIS ou para as quais 
existe TRATAMENTO 

   

Anemia provocada por uma carência de Ferro    

Pneumonias repetidas    

Asma    

Displasia pulmonar não incapacitante    

Alergias conhecidas    

Eczema    

Psoríase    

Raquitismo    

Intolerância à lactose ou ao glúten    

ESTADO FÍSICO DA CRIANÇA ao NASCER e 
CONDIÇÕES DE NASCIMENTO 

   

Criança nascida antes da 37ª semana de 
amenorreia (35ª semana de gravidez) 

   

Síndrome de aflição respiratória no nascimento    

Criança nascida das 32 semanas de amenorreia 
(grande prematuridade) 

   

Peso de nascença a termo < 2,5 kg (RCIU)    

Criança prematura com atraso de crescimento 
intrauterino (RCIU) 

   

Constatação de deformação congénita    

PELE DA CRIANÇA    

Angioma tuberoso (saliente)    

Hemangioma (angioma vermelho de nascença)    

Presença de manchas congénitas    

Grande marca de nascença    

Não tem cicatriz (es)( queimadura, acidente, na 
sequência de uma intervenção cirúrgica) 

   

Grande cicatriz (queimadura, acidente)no corpo 
ou que desfigura(se possível corrigível através de 

intervenção cirúrgica) 
   

Albinismo    

PROBLEMAS DA CAVIDADE BUCAL    

Lábio leporino ou palatino    

Fenda lábio palatina simples    

Fenda lábio palatina bilateral    

Deformação do rosto consecutiva de uma desta 
fendas 

   

PROBLEMA DE VISTA    

Problemas de vista a corrigir com óculos 
(miopia…) ou com uma intervenção cirúrgica 
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Criança cega de um olho (estrábico) ou deficiente 
visual 

   

Cegueira completa    

Nistagmo e/ou ptose importante (queda de uma 
pálpebra superior) 

   

Glaucoma congénito    

PROBLEMAS DE AUDIÇÃO    

Infeção do ouvido (por ex. Otites crónicas e /ou 
défice auditivo necessitando de ajuda ortofónica 

   

Défice auditivo necessitando de uma aparelhagem 
e/ou uma operação 

   

Surdo-mudez (surdo-mudo)    

Surdez unilateral sem mudez    

Surdez bilateral sem mudez    

Ouvido deficiente (sem perda da audição)    

Ouvido deficiente (com perda da audição)    

Agenesia do pavilhão do ouvido (sem perda da 
audição) 

   

PROBLEMAS ORTOPÉDICOS    

Enfermidade motora cerebral (paralisia cerebral)    

Criança tendo necessidade de ser operada a uma 
articulação ou a um tendão (joelho, cotovelo…) 

   

Nanismo harmonioso    

Acondroplasia (nanismo)    

Desigualdade dos membros superiores e/ou 
inferiores 

   

Pé boto equinovaro congénito    

Deformação da planta do pé necessitando uma 
intervenção cirúrgica reparadora e/ou tratamento 

de cinesiterapia 
   

Agenesia ou amputação parcial de um membro 
superior e/ou inferior 

   

Agenesia ou amputação total de um membro 
superior e/ou inferior 

   

Deformidade dos dedos do pé    

Deformidade do pulso e/ou da mão e/ou dos 
dedos da mão 

   

Deformidade do braço    

Deformidade da perna e/ou do pé    

Sindactilia dos dedos e/ou dos dedos do pé    

Dedos e/ou dedos do pé malformados    

Anomalia congénita da anca e/ou dificuldades da 
marcha (claudicação) 

   

Paresia    

Paraplegia    

Hemiplegia    
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Artrogripose (flexão/contração constante das 
articulações) 

   

Osteogénese imperfeita (fragilidade óssea)    

Necessidade de uma cadeira de rodas    

Cifose ou escoliose    

DOENÇAS DE SANGUE    

Talassemia minor    

Talassemia intermédia    

Talassemia major    

Drepanocitose (homozigoto)    

Outras doenças do sangue    

DOENÇAS CONTAGIOSAS    

Parasitoses intestinais    

Diarreias crónicas    

Primainfeção tuberculosa tratada    

Tuberculose (doença)    

Sífilis congénita tratada na criança desde a 
nascença 

   

Teste positivo hepatite B (portador crónico)    

Teste positivo hepatite C (portador crónico)    

Teste positivo HIV (portador crónico) sob terapia 
tripla 

   

PROBLEMAS CARDÍACOS    

Sopro cardíaco funcional    

Sopro cardíaco orgânico (cardiopatia congénita)    

Cardiopatia valvular    

Comunicação interauricolar (CIA)    

Comunicação ventricular (CIV)    

Hipertensão arterial pulmonar (HTAP)    

Outra malformação cardíaca podendo necessitar 
de uma intervenção cirúrgica 

   

ORGÃOS INTERNOS    

Retenção abdominal dos testículos (criptorquidia) 
operada 

   

Retenção abdominal dos testículos (criptorquidia) 
não operada 

   

Hipospadia    

Ovários atrofiados ou ausentes    

Imperforação vaginal    

Ambiguidade sexual    

Outra malformação genital    

Malformação gastro-intestinal    

Doença de Hirshprung ou de Crohn (doença dos 
intestinos) 
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Criança tendo tido um ou vários cálculos, sem 
afetação da função renal, precisando de 

tratamento médico ou ato cirúrgico 
   

Malformação ou problemas da função renal    

Hipotiroidismo tratada clinicamente    

Diabetes insulinodependente    

Mucoviscidose    

Colectomia parcial    

HÉRNIA    

Hérnia inguinal operada ou operável    

Hérnia umbilical operada ou operável    

SISTEMA NERVOSO CENTRAL CRÂNIO E 
GENÉTICA 

   

Antecedentes de crise de epilepsia    

Epilepsia instalada    

Insónia/sonambulismo    

Hidrocefalia    

Microcefalia    

Espinha bífida    

Mielomeningocelo    

Neurofibromotese    

Trissomia 21 (síndrome de Dawn)    

 
 
 
Morada:  Data:   _________________________  
 
 
 
 Assintura(s):  _________________________  
 
 
  _________________________  


