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Salvador, 02 de maio de 2022 

 

 

Comunicado Oficial – Telessaúde/TeleCepred 
 

Comunicamos que, a partir do dia 04/07/2022, a admissão de usuários no Cepred ocorrerá 

exclusivamente pela plataforma Telessaúde – BA, que oferta o TeleCepred, teleconsultoria especializada no 

cuidado à pessoa com deficiência. Sendo assim, a partir desta data, o Cepred não realizará admissão de 

usuários de forma presencial.  

O projeto TeleCepred: teleconsultoria especializada no cuidado à pessoa com deficiência, foi aprovado 

por meio da resolução CIB 244/2021.  

Para solicitar a Teleconsultoria Especializada no Cepred é necessário:  

• ser profissional de saúde (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, 

odontólogo, terapeuta ocupacional ou assistente social), vinculado à Atenção Básica, Secretaria Municipal 

de Saúde, Centros Especializados em Reabilitação, Hospitais e Maternidades Públicas; 

• realizar o cadastro na plataforma de teleconsultoria do Núcleo de Telessaúde do estado da Bahia através 

do link: http://plataformatelessaude.saude.ba.gov.br/; 

• acessar o link: http://telessaude.ba.gov.br/telecepred e realizar o login; 

• preencher, obrigatoriamente, todos os dados de identificação do paciente; 

• descrever no campo “descrição”: 

- endereço completo do usuário; 

- a situação de saúde do usuário (com maior número de informações possíveis), a demanda de reabilitação 

e/ou concessão de material.  

• anexar, impreterivelmente, os seguintes documentos: 

- documento de identificação com foto ou certidão de nascimento; 

- documento de identificação com foto do responsável legal (para usuários menores de 18 anos); 

- documentos específicos por serviço:  

REABILITAÇÃO AUDITIVA (especialidade sugerida para preenchimento do campo da plataforma: 

Fonoaudiologia):  

- exame audiológico ou relatório médico com CID atestando a perda auditiva;  

- requisição do SUS com o exame audiológico, para avaliação de bebês ou crianças. 

REABILITAÇÃO FÍSICA (especialidade sugerida para preenchimento da plataforma: Fisioterapia):  

- relatório médico com CID, solicitando a reabilitação e concessão de material (quando houver). 

 

Atenciosamente, 

 

A Direção 

http://plataformatelessaude.saude.ba.gov.br/
http://telessaude.ba.gov.br/telecepred

