Critérios de Elegibilidade
Registro Provisório:
Esse registro é necessário para atletas que venham a competir em
eventos regionais e paralimpíada escolar Nacional.
Documentações necessárias:
 RG e foto 3x4
 Laudo psicológico ou médico com diagnóstico da deficiência
intelectual comprovada pelo CID10 F(70-79) ou teste de QI.

Registro Nacional
Esse registro é para atletas que venham a participar dos eventos
Nacionais (CBDI, Circuito Loterias Caixa, etc).
Documentações necessárias:
 RG, foto 3x4, ficha de atleta e ficha técnica (consta no site
www.abdem.com.br).
 Teste de QI (WISC-IV – até 16 anos), (WAIS-III- de 16 anos e
11 meses em diante). Valor de QI total <75.
 Comprovação da deficiência antes dos 18 anos (laudo
médico CID10 F(70-79) ou testes e parecer escolar).
 Relatório psicológico contendo o histórico do atleta, o valor de
QI do teste aplicado e a descrição do comportamento
adaptativo (limitações nas áreas de comunicação,
aprendizagem, autocuidado, vida diária e socialização).
 Para atletas Autistas são necessário todos os itens acima
inclusive o teste de QI.
 Para atletas com Síndrome de Down não é necessário o
teste de QI e sim o cariótipo (teste).

Registro Internacional
Registro necessário para os atletas que estejam aptos a participar
de eventos internacionais.
Documentações necessárias:
 Possuir o registro Nacional e índice comprovado para tal.
 Teste de QI (WISC-IV – até 16 anos), (WAIS-III- de 16 anos e
11 meses em diante) com menos de 5 anos de validade.
 Folha de resposta do teste de QI.
 Comprovação da deficiência antes dos 18 anos (laudo
médico CID10 F(70-79) ou testes e parecer escolar).
 Relatório psicológico contendo o histórico do atleta, o valor de
QI do teste aplicado e a descrição do comportamento
adaptativo (limitações nas áreas de comunicação,
aprendizagem, autocuidado, vida diária e socialização).
 Para atletas com Síndrome de Down não é necessário o
teste de QI e sim o cariótipo (teste).
 Após a aprovação desse relatório pela CBDI é necessário
traduzi-lo para o Inglês.
 Preenche o T-SAL online no site da INAS- www.inas.org

OBS: O teste WISC-III está desatualizado e não deve ser utilizado ele é
considerado desfavorável pelo CFP.
O teste Raven Matrizes Progressivas não será aceito por não trazer o valor
numérico do QI.

