
www.saude.ba.gov.br/cepred 

TeleCepred:  

 Teleconsultoria especializada no cuidado da 

pessoa com deficiência  
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Unidade de referência na reabilitação da pessoa 
com deficiência 

 

 Compõe a Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência (RCPD) do Estado da Bahia 

 

 Centro Especializado em Reabilitação - CER III 

CEPRED 
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 Campo de estágio, estudos e pesquisas científicas 

 

 Realiza treinamentos em serviço para outras 
unidades da Rede de Atenção à Saúde (RAS) 

 

 

 

CEPRED 
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MISSÃO 

Reabilitar para a vida 

VISÃO 
Consolidar‐se em um centro de referência, no 

estado da Bahia, até 2026, na produção, 

disseminação do conhecimento e atenção à 

pessoa com deficiência, considerando o sujeito 

como protagonista de seu processo de 

reabilitação 
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 Pessoa com deficiência: protagonista do seu processo de 
reabilitação  

 

 Foco: possibilitar que o sujeito alcance o melhor grau 
físico, mental, funcional, social e conquiste os objetivos e 
metas por ele estabelecidos   

 
 

 

 

MODELO DE REABILITAÇÃO 
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 A equipe atua de forma a estimular nos usuários a 
percepção de suas potencialidades e habilidades, 
fortalecendo sua autonomia e independência 

 

 

 

MODELO DE REABILITAÇÃO 
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Rede de cuidados da pessoa com 
deficiência  

Decreto nº 7.612 de 17 de novembro de 2011 

 

Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012 

Portaria nº 835, de 25 de abril de 2012 

 Instrutivos de reabilitação física, visual, 
auditiva e intelectual 

 

 Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de Setembro de 2017.  

Anexo VI Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
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Fonte: área técnica da pessoa com 
deficiência – SESAB  

A Atenção Básica deve ser a ordenadora da RCPD 
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Abrangência 
Estadual  

Fonte: área técnica da pessoa com 
deficiência – SESAB  
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 O usuário deve ser atendido prioritariamente 
nos CER e/ou EUR mais próximos de sua 

residência, uma vez que existem pontos de 
atenção habilitados na RCPD, organizados por 

região de saúde 
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TELESSAÚDE 

Novo modelo de 
admissão  

TELECEPRED  

O TeleCepred foi aprovado e 
regulamentado conforme resolução 

da CIB N° 244/2021 em 03 
de dezembro de 2021 
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TELECONSULTORIA 
ESPECIALIZADA  

INTENÇÃO DE 
SUPORTE TÉCNICO 

INTENÇÃO DE 
ENCAMINHAMENTO  

NOVO MODELO DE 
ADMISSÃO  
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 A solicitação da teleconsultoria com intenção de 
encaminhamento poderá gerar admissão no Cepred 
e/ou orientações de encaminhamentos para o CER ou 
EUR mais próximo da residência do usuário  

 

 A admissão imediata no Cepred ocorrerá nos casos que 
apresentem maior risco para desenvolver agravos ou 
incapacidade, de acordo com os critérios estabelecidos 
para cada serviço   
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Como solicitar a Teleconsultoria 
Especializada no Cepred?  
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 Ser profissional de saúde da Atenção Básica, CER e/ou EUR, hospitais e 

maternidades públicas (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, 

fonoaudiólogo, nutricionista, dentista, terapeuta ocupacional, assistente 

social);  

 

 Realizar cadastro (e manter sempre atualizado, principalmente os contatos 

telefônicos e de e-mail) na Plataforma de teleconsultoria do Núcleo de 

Telessaúde do Estado da Bahia; 

 

 

 Descrever o caso clínico com o maior número de informações possíveis, 

contribuindo a qualificar, assim, a resposta da equipe de teleconsultoria 

especialista; 
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 No caso de teleconsultoria com intenção de encaminhamento (admissão do 

usuário no Cepred), é necessário que solicitante anexe os seguintes 

documentos: 

 

- Documento de identidade do usuário  

- Documento de identidade do representante legal, para usuários menores de  

18 anos  

- Serviço de Reabilitação Física: relatório médico com o diagnóstico 

constando o CID e solicitação da reabilitação ou concessão de material, 

quando houver  

- Serviço de Reabilitação Auditiva: exame audiológico atestando a perda 

auditiva ou relatório médico com diagnóstico de perda auditiva (CID 10) 
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Fluxo 

Quando a TC tiver 
intenção de 

encaminhamento, 
anexar os documentos 
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Comprovante de Agendamento  
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PLANO DE AÇÃO:  
Implantação do modelo de admissão de usuários via 

Teleconsultoria especializada  

Instauração Migração Consolidação 

Preparação para o 
funcionamento 

Funcionamento híbrido Funcionamento exclusivo 
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Sugestão de 
leitura  
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OBRIGADA! 
 

CEPRED 
Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência 

Tel.: (71) 3103-6224 

E-mail: sesab.cepred@saude.ba.gov.br 


