
Orientação para Relatório Médico

Categoria:
Deficiência Visual

O profissional deve fornecer um relatório objetivo que inclua:

1. Detalhamento completo sobre os processos e os métodos para determinação. (Quando foi realizado?
Sob quais circunstâncias? Com que objetivo?)

2. Devem também ser  incluídos e explicados no relatório os  resultados encontrados para cada olho.
(valores para acuidade visual e campo visual)

3. Uma Declaração do diagnóstico final do profissional baseado em todas essas evidências.

– ANEXAR A FOLHA DE RESULTADOS DO TESTE

Orientação para Relatório Médico

Categoria:
Deficiência Auditiva

O profissional deve fornecer um relatório objetivo que inclua:

4. Detalhamento completo sobre os processos e os métodos para determinação. (Quando foi realizado?
Sob quais circunstâncias? Com que objetivo?)

5. Devem também ser incluídos e explicados no relatório os  resultados encontrados para cada ouvido,
aferidos por audiograma. (Frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz)

6. Uma  Declaração do diagnóstico final  do profissional baseado em todas essas evidências.  (Ex.:
perda bilateral, parcial ou total)

– ANEXAR A FOLHA DE RESULTADOS DO TESTE
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Orientação para Relatório Médico

Categoria:
Outros Tipos de Deficiência

O profissional deve fornecer um relatório objetivo que inclua:

7. Detalhamento completo sobre os processos e os métodos para determinação. (Quando foi realizado?
Sob quais circunstâncias? Com que objetivo?)

8. Devem  também  ser  incluídos  e  explicados  no  relatório  o  tipo  de  lesão encontrado  e  o  membro
acometido e o CID de sua referência. (Ex.: Paraparesia no MMII esquerdo, Hemiparesia à direita)

9. Uma Declaração do diagnóstico final do profissional baseado em todas essas evidências.

– ANEXAR A FOLHA DE RESULTADOS DO TESTE

Orientação para Relatório Médico

Categoria:
Deficiência Intelectual

O profissional deve fornecer um relatório objetivo que inclua:

10. Detalhamento completo sobre os  processos (como e por quem a determinação foi realizada?) e os
métodos (quais ferramentas/testes foram utilizados?) para determinação. Quando foi realizado? Sob
quais circunstâncias? Com que objetivo?

Exemplo de métodos reconhecidos:
 WISC: para crianças de 6-16 anos
 WAIS: para adultos 16 - 90 anos
 STANFORD-BINET- idade 2-85
 MATRIZES DE RAVEN

11. Devem também ser incluídos e explicados no relatório os  resultados completos da determinação do
funcionamento  intelectual  (ex:  níveis  de  QI,  grau  de  comprometimento)  e dos  comportamentos
adaptativos.
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12. Uma Declaração do diagnóstico final do profissional baseado em todas essas evidências (todos os
padrões e exigências para determinar que uma pessoa possui deficiência intelectual foram alcançados)

* Atestar que sua deficiência foi detectada antes dos 18 anos (obrigatório)

ANEXAR A FOLHA DE RESULTADOS DO TESTE:

Somente evidências diretas desta natureza serão aceitas para demonstrar

que um atleta possui deficiência intelectual. Informações suplementares (ex:

evidência de ter frequentado escola especial ou outros serviços recebidos

em função da deficiência intelectual) não serão aceitas como substitutas das

evidências diretas, mas podem ser fornecidas como suporte adicional para o

pedido de elegibilidade do atleta.
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