
APRESENTAR SEU LAUDO MÉDICO E EXAMES 

 CARACTERÍSTICAS DO LAUDO:  

o Atestar a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doenças (CID); 

o Serão aceitos laudos médicos emitidos nos últimos 24 (vinte e 

quatro) meses, retroativos da data de recebimento do 

documento pelo IFBA. 

 CARACTERÍSTICAS DOS EXAMES: 

o A/o candidata/o observar os seguintes requisitos para exames, 

conforme cada caso de deficiência: 

a) Física:  

a. Laudo médico, que deverá ser assinado por um 

médico, contendo na descrição clínica o tipo e grau da 

deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de 

Doença (CID), bem como a provável causa da 

deficiência. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, 

assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico 

que forneceu o laudo. 

b) Intelectual: 

a. Laudo médico, que deverá ser assinado por um médico 

especialista nesta área, contendo na descrição clínica o 

tipo e grau da deficiência e as áreas e funções do 

desenvolvimento afetadas, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional 

de Doença (CID), bem como a provável causa da 

deficiência. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, 

assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico 

que forneceu o laudo. 

c) Surdos/as ou com Deficiência Auditiva:  

a. Laudo médico, que deverá ser assinado por um médico 

especialista nesta área, contendo na descrição clínica o 

tipo e grau da perda auditiva, com expressa referência 

ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença (CID), bem como a provável 

causa da deficiência. Deve ainda conter o nome legível, 

carimbo, assinatura, especialização e CRM ou RMS do 

médico que forneceu o laudo; 

b. Exame de Audiometria, no qual conste o nome legível, 

carimbo, especialização, assinatura e número do 

conselho de classe do profissional que realizou o 

exame. A audiometria apenas será aceita se 

acompanhada de relatório médico. 

d) Cegos/as ou com Baixa Visão:  



a. Laudo médico, que deverá ser assinado por um médico 

especialista nesta área, contendo na descrição clínica o 

tipo e grau da deficiência, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional 

de Doença (CID), bem como a provável causa da 

deficiência. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, 

assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico 

que forneceu o laudo; 

b. Exame Oftalmológico em que conste a acuidade visual 

e a medida do campo visual nos casos que excluem a 

cegueira total. Deve conter ainda o nome legível, 

carimbo, especialização, assinatura e CRM ou RMS do 

profissional que realizou o exame. 

e) Surdocegueira:  

a. Laudos médicos deverão ser assinados por médicos 

especialistas na área da visão e audição, contendo na 

descrição clínica o tipo e grau das deficiências com 

expressa referência aos códigos correspondente da 

Classificação Internacional de Doença (CID), bem como 

as prováveis causas das deficiências. Deve ainda 

conter o nome legível, carimbo, assinatura, 

especialização e CRM ou RMS dos médicos que 

forneceram os laudos; 

b. Exame de Audiometria no qual conste o nome legível, 

carimbo, especialização, assinatura e número do 

conselho de classe do profissional que realizou o 

exame. A audiometria apenas será aceita se 

acompanhada de relatório médico; 

c. Exame Oftalmológico em que conste a acuidade visual 

e a medida do campo visual nos casos que excluem a 

cegueira total. Deve conter ainda o nome legível, 

carimbo, especialização, assinatura e CRM ou RMS do 

profissional que realizou o exame. 

f) Transtorno do Espectro Autista (TEA):  

a. Laudo médico, que deverá ser assinado por um médico 

especialista nesta área, contendo na descrição clínica o 

tipo e grau do transtorno e as áreas e funções do 

desenvolvimento afetadas com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional 

de Doença (CID). Deve ainda conter o nome legível, 

carimbo, assinatura, especialização e CRM ou RMS do 

médico que forneceu o laudo. 

g) Deficiência Múltipla:  

a. Laudos médicos, que deverão ser assinados por 

médicos especialistas nas áreas, contendo na 

descrição clínica o tipo e grau das deficiências e as 

áreas e funções do desenvolvimento afetadas com 



expressa referência aos códigos correspondentes da 

Classificação Internacional de Doença (CID), bem como 

as prováveis causas das deficiências. Deve ainda 

conter o nome legível, carimbo, assinatura, 

especialização e CRM ou RMS dos médicos que 

forneceram os laudos; 

b. Exame de Audiometria, nos casos que forem 

pertinentes, no qual conste o nome legível, carimbo, 

especialização, assinatura e número do conselho de 

classe do profissional que realizou o exame. A 

audiometria apenas será aceita se acompanhada de 

relatório médico; 

c. Exame Oftalmológico, nos casos que forem pertinentes, 

em que conste a acuidade visual e a medida do campo 

visual nos casos que excluem a cegueira total. Deve 

conter ainda o nome legível, carimbo, especialização, 

assinatura e CRM ou RMS do profissional que realizou 

o exame. 


