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Decreto nº 3.048/99; Decreto nº 3.298/99; Decreto nº 5.296/04  
 

O médico assistente, especialista na área de deficiência declarada pelo candidato, ao preencher o formulário, 

deve assinalar apenas os itens que se referem ao caso em questão, e anexar exames subsidiários, laudo ou 

outro relatório complementar se julgar necessário. 

 

TIPO GRAU CAUSA DURAÇÃO 

 FÍSICA (1)  Total  Congênita  Temporária 

 AUDITIVA (2)  Parcial  Adquirida  Permanente 

 VISUAL (3) 
 DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA: associação de duas ou mais das deficiências 

descritas (apontar os itens relacionados ao caso)  MENTAL (4) 

 
 

1. DEFICIÊNCIA FÍSICA: Alteração total ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física (...) exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções. (Decreto nº 3.298/99, Art. 4º, item I) 

 

 Ortopédica  Neurológica  Mista  
 

 Amputação - perda total ou parcial de um determinado membro ou segmento de membro; 

 Paraplegia - perda total das funções motoras dos membros inferiores; 

 Paraparesia - perda parcial das funções motoras dos membros inferiores; 

 Monoplegia - perda total das funções motoras de um só membro (inferior ou superior); 

 Monoparesia - perda parcial das funções motoras de um só membro (inferior ou superior); 

 Tetraplegia - perda total das funções motoras dos membros inferiores e superiores; 

 Tetraparesia - perda parcial das funções motoras dos membros inferiores e superiores; 

 Triplegia - perda total das funções motoras em três membros; 

 Triparesia - perda parcial das funções motoras em três membros; 

 Hemiplegia - perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo (direito ou esquerdo); 

 Hemiparesia - perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo (direito ou esquerdo); 

 Ostomia - intervenção cirúrgica que cria um ostoma (abertura, ostio) na parede abdominal para adaptação de 

bolsa de fezes e/ou urina; processo cirúrgico que visa à construção de um caminho alternativo e novo na 

eliminação de fezes e urina para o exterior do corpo humano (colostomia: ostoma intestinal; urostomia: desvio 

urinário); 

 Paralisia Cerebral - lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central, tendo como consequência 

alterações psicomotoras, podendo ou não causar deficiência mental; 



 Nanismo - deficiência acentuada no crescimento.  


