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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AB Atenção Básica 

 
CEPRED 

 
Centro de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência 

 
CER 

 
Centro Especializado em Reabilitação 

 
CID 

 
Classificação Internacional de Doenças 

 
DAB 

 
Departamento de Atenção Básica 

 
EUR 

 
Estabelecimento Único em Saúde 

 
OPM 

 
Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção 

 
PCD 

 
Pessoa com Deficiência 

 
PTS 

 
Projeto Terapêutico Singular 

 
RAS 

 
Rede de Atenção à Saúde 

 
RCPD 

 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 

 
SESAB 

 
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 

 
SMS 

 
Secretaria Municipal de Saúde 

 
SUS 

 
Sistema Único de Saúde 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência (Cepred), centro 

de referência vinculado à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), é uma unidade do Sistema 

Único de Saúde (SUS) que atua na reabilitação da pessoa com deficiência. Compõe a Rede de 

Cuidados da Pessoa com Deficiência (RCPD) do estado e é credenciado como Centro Especializado 

em Reabilitação III (CER III), pois oferta atendimento à pessoa com deficiência física, auditiva e 

intelectual. Realiza, também, concessão de Órteses, Próteses, Meios auxiliares de locomoção 

(OPM) e bolsas de estomia. 

 

É campo de estágio, estudos e pesquisas científicas, além de realizar treinamentos em serviço 

para outras unidades da Rede de Atenção à Saúde (RAS), propiciando trocas de experiências e 

qualificação da assistência. Tem como missão “reabilitar para a vida” e como 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”. 

 

Desde sua criação, o Cepred compreende que a deficiência não consiste em mera questão de 

saúde, mas tem relação com o meio ambiente e com as atitudes da comunidade e família diante da 

pessoa com deficiência. Seu modelo de reabilitação considera a pessoa com deficiência como 

protagonista do seu processo de reabilitação de forma a possibilitar que o sujeito alcance o melhor 

grau físico, mental, funcional, social e conquiste as metas e objetivos por ele estabelecidos. A equipe 

atua com o objetivo de estimular nos usuários a percepção de suas potencialidades e habilidades, 

fortalecendo sua autonomia e independência. Com o foco na integralidade do cuidado, a admissão 

de usuários no Cepred ocorre por serviço de reabilitação e não por especialidades de saúde, sendo 

o usuário atendido pela equipe multiprofissional, de modo interdisciplinar. 

 

Considerando que a RCPD engloba a Atenção Básica (AB), atenção especializada em 

reabilitação e atenção hospitalar de urgência/emergência e que se faz necessário estabelecer linhas 

de cuidado para prevenção de agravos, bem como para a realização de encaminhamentos 

adequados, além de oportunizar o desenvolvimento do conceito social de deficiência e eliminação 

contínua de barreiras atitudinais, físicas, tecnológicas, dentre outras, o Cepred, em parceria com o 

Núcleo Técnico Científico do Telessaúde, pertencente à Diretoria de Atenção Básica (DAB), 

implantou o TeleCepred, ferramenta que utilizará a plataforma telessaúde para ofertar a 

teleconsultoria especializada e tele-educação para as três temáticas de reabilitação: física, auditiva 

e intelectual. O TeleCepred foi aprovado e regulamentado conforme resolução da Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB) N° 244/2021. 

 

Por meio da teleconsultoria especializada, estabelece-se um novo modelo de admissão de 

usuários no Cepred, em que os profissionais da AB, dos CER e dos EUR, bem como das maternidades 
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e hospitais públicos, poderão encaminhar usuários para admissão na unidade. Os profissionais 

podem, também, solicitar teleconsultoria com a finalidade de trocar informações e opiniões para 

apoio diagnóstico e/ou terapêutico. 

 

Por meio da tele-educação, serão realizadas videoaulas, webpalestras e/ou web reuniões 

sobre a reabilitação da pessoa com deficiência, apresentando conhecimentos e orientações que 

fomentem a reflexão acerca da linha de cuidado da pessoa com deficiência. Além disso, possibilita a 

realização de iniciativas de apoio matricial e discussão de itinerários terapêuticos com o 

envolvimento dos profissionais dos outros pontos de atenção, na perspectiva da integralidade do 

cuidado. 

 

O TeleCepred, portanto, é uma ferramenta que fortalece a Atenção Básica como a porta de 

entrada do usuário ao serviço especializado e possibilita novos caminhos de articulação entre as 

unidades da RCPD com o centro de referência de abrangência estadual. 

 

Este documento tem como propósito apresentar o TeleCepred e seus objetivos, bem como 

orientar os profissionais da AB, CER e EUR, maternidades e hospitais públicos sobre os serviços 

oferecidos e os procedimentos para solicitar a teleconsultoria especializada no Cepred, 

esclarecendo sobre os documentos necessários para admissão de usuários na unidade via 

plataforma telessaúde. 

 
2. O ǪUE SÃO TELECONSULTORIAS ESPECIALIZADAS? 

 
O Telessaúde Brasil Redes é o programa instituído pela Portaria GM/MS nº 2.546 de 27 de 

outubro de 2011 para promover serviços de Telessaúde no país. No estado da Bahia, as ações de 

Telessaúde são atualmente desenvolvidas pelo Núcleo Técnico Científico de Telessaúde 

pertencente à DAB da Secretaria de Saúde do Estado (NTC-BA). 

 

Desde o ano de 2013, o projeto Telessaúde Bahia oferece suporte aos profissionais da AB por 

meio de apoio clínico, diagnóstico, para organização do processo de trabalho e educação 

permanente, com o uso de tecnologias de informação e comunicação à distância. O NTC-BA oferta 

os serviços de Teleconsultoria, Tele-educação, Telediagnóstico, Segunda Opinião Formativa (SOF) 

e Apoio à implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC)/e-SUS para trabalhadores e 

gestores da AB à Saúde. Para saber mais sobre as nossas ofertas acesse o site: 

http://www.telessaude.saude.ba.gov.br/. 
 

O Ministério da Saúde define teleconsultoria como: 

 
"a consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais e gestores da 

área de saúde, por meio de instrumentos de telecomunicação com o fim de 

esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões 

relativas ao processo de trabalho […] (BRASIL, 2011)”. 

http://www.telessaude.saude.ba.gov.br/
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Profissional da AB do Estado da Bahia, dos CER e/ou EUR, maternidades e hospi- 
tais p blicos solicita a teleconsultoria especializada via plataforma do Telessa- 

de pelo site: www.telessaude.saude.ba.gov.br e clica no link “ofertas” ou em 

banner denominado “teleconsultoria”. 

 
O  de Telessa de faz a triagem e encaminha aos teleconsultores do Ce- pred. 

 

O teleconsultor especialista do Cepred responderá m teleconsultoria de modo: 

 

De acordo com a resolução CIB Nº 107/2020, a teleconsultoria especializada ou 

teleinterconsulta “é a troca de informações e opiniões entre profissionais de saúde com o objetivo 

de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde, questões relativas ao processo 

de trabalho e para auxílio diagnóstico ou terapêutico, com respostas baseadas em evidências 

científicas e adequadas às características locorregionais”. Nesse contexto, o profissional solicitante 

pode, também, ter a intenção de encaminhar o usuário para admissão na unidade. Para isso, o 

TeleCepred contará com a participação de profissionais de diferentes especialidades como 

teleconsultores. 

 

As teleconsultorias são solicitadas por meio de plataforma própria 

(http://plataformatelessaude.saude.ba.gov.br/) e serão respondidas de forma síncrona e/ou 

assíncrona (Figura 1). A síncrona acontece em tempo real, por meio de chat e ferramentas de 

interação com voz e/ou vídeo e as assíncronas são respondidas por meio de mensagens off-line na 

plataforma. Para o presente projeto, faremos uma composição entre os dois formatos, no qual o 

profissional solicitante da Unidade Básica de Saúde (UBS), Unidade de Saúde da Família (USF), bem 

como das demais unidades da RCPD e maternidades e hospitais públicos, além de ter a possibilidade 

de solicitar a consulta em tempo real com o teleconsultor especialista (caso haja necessidade), 

poderá também ter a sua demanda respondida na plataforma de teleconsultorias. A escolha do 

formato pode ser tanto do solicitante, que deve informá-la no ato do preenchimento da 

teleconsultoria, como também a partir da avaliação do teleconsultor da unidade. Assim, é 

fundamental que o profissional solicitante mantenha seus dados cadastrais atualizados na 

plataforma. 

 

O tempo estimado de resposta das teleconsultorias será de até 72 horas, contadas a partir do 

envio da solicitação para a plataforma do Telessaúde Bahia. 

 

Figura 1 - Fluxo de solicitação e resposta às teleconsultorias especializadas. 
 

 

 
 

 

http://www.telessaude.saude.ba.gov.br/
http://plataformatelessaude.saude.ba.gov.br/
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ATENÇÃO: PRE- 

ENCHER TO- 

 

 
 

 
 

 

3. COMO SOLICITAR 

TELECONSULTORIA ESPECIALIZADA NO CEPRED 
 

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 Primária à Saúde, Centros Especializados em 

Reabilitação, Hospitais e Maternidades Públicas e estar cadastrado na plataforma do telessaúde. 

 

Quando o profissional tem a intenção de encaminhamento do usuário para admissão, é 

necessário: 

 

1. Acessar http://telessaude.saude.ba.gov.br/telecepred e realizar o login 

2. Preencher, obrigatoriamente, todos os dados de identificação do paciente 
 

3. Descrever no campo “descrição”: 

      endereço completo do usuário 

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

manda de reabilitação e/ou concessão de material, quando houver. O registro qualifi- 

cado contribui para a decisão da equipe sobre a necessidade de encaminhamento para 

 

 
Assíncrono 

Por texto, na própria plataforma. 

 
 
 

Síncrono 
Telefone ou sala de webconferên- 
cia e posterior registro escrito na 
plataforma de teleconsultoria com 

as orientações. 

http://telessaude.saude.ba.gov.br/telecepred
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um ou mais serviços no Cepred, bem como, para a construção inicial do Projeto Tera- 

pêutico Singular (PTS). 

4. anexar, impreterivelmente, os documentos abaixo: 

      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: 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: Fisioterapia): 

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

houver). 

 
A equipe do Cepred realizará o cadastro do usuário na unidade e o agendamento da primeira 

consulta. O comprovante desse agendamento (ilustrado na imagem abaixo) será anexado à resposta 

da teleconsultoria e encaminhado ao profissional solicitante que deverá disponibilizá-lo ao usuário. 

O mesmo comprovante de agendamento, também será encaminhado, via mensagem de texto, para 

o celular do usuário. 

 

 

 
Quando o profissional tem intenção de suporte técnico-científico, apoio matricial ou 

discussão de caso clínico deve registrar no campo descrição todas as informações necessárias a fim 

de que os teleconsultores do Cepred direcionem a sua solicitação. Serão utilizados critérios 
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técnicos/científicos para oferecer ao profissional solicitante o suporte necessário na definição 

conjunta do encaminhamento mais adequado da situação de saúde apresentada. 

 

Muitas situações de saúde podem ocasionar solicitação de teleconsultoria especializada com 

intenção de encaminhamento pelo profissional dos diversos pontos de atenção da RCPD, a exemplo 

de: 

 

Muitas situações podem ocasionar solicitação de teleconsultoria especializada com intenção 

de encaminhamento pelo profissional dos diversos pontos de atenção da RCPD, a exemplo de: 

 

1. Atenção básica: 

 
 O profissional de saúde identifica em seu território, a pessoa com deficiência que 

necessite de reabilitação ou concessão de tecnologia assistiva (órteses, próteses, meios 

auxiliares de locomoção e bolsa de ostomia). 

2. CER e EUR 

 
 

 A equipe profissional da unidade de origem do usuário necessita de apoio técnico do 

centro de referência 

 O usuário necessita de concessão de OPM no Cepred, pois o material não é fornecido 

pela unidade de origem 

 Caso de múltiplas deficiências, quando o CER de origem não contempla todas as 

temáticas necessárias ao caso 

3. Maternidades p blicas 

 
 

 Crianças que necessitam de diagnóstico audiológico, pois apresentaram alteração na 

triagem auditiva neonatal 

 Crianças com alterações pré, peri e pós-natais que resultem em deficiência ou risco de 

desenvolver deficiência. 
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 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 http://plataformatelessaude.saude.ba.gov.br/ 

 Acessar o link: http://telessaude.saude.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: 

 

4. Hospitais p blicos 

 
 Pessoas com sequelas de traumas, Acidente Vascular Cerebral (AVC), amputações 

 Pessoas com estomia que necessita de acompanhamento e concessão de bolsas de 

estomias e materiais adjuvantes 

 

Conforme estabelece o ordenamento da RCPD, o usuário deve ser atendido prioritariamente 

nos CER e/ou EUR mais próximos de sua residência, seguindo a lógica territorial, uma vez que 

existem pontos de atenção habilitados na RCPD, organizados por região de saúde, no estado Bahia. 

 

As resposta das teleconsultorias com fins de admissão, portanto, serão avaliadas 

tecnicamente e poderão gerar admissão no Cepred e/ou orientações que direcionem para o CER ou 

EUR mais próximo, de acordo com as necessidades de saúde de cada caso. A admissão imediata no 

Cepred ocorrerá nos casos que apresentem maior risco para desenvolver agravos e/ou 

incapacidade, de acordo com os critérios estabelecidos para cada serviço de reabilitação da 

instituição. 

 

Em síntese, para solicitar a teleconsultoria com intenção de encaminhamento, é necessário: 

 

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

 
4.1. COMPETE AO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CER, EUR, 

MATERNIDADES E HOSPITAIS PÚBLICOS: 

 identificar os casos que necessitam de teleconsultoria especializada de acordo com os 

critérios estabelecidos nesse documento; 

 realizar o 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; 

 solicitar a teleconsultoria de acordo com as orientações descritas nesse manual; 

 ficar atento ao contato do especialista e agendar a data para teleconsultoria síncrona, 

quando necessário; 

 responder a todos os campos presentes no formulário de solicitação de teleconsultoria, 

com destaque para avaliação da teleconsultoria; 

 descrever o caso clínico com o maior número de informações possíveis, ajudando, assim, na 

qualificação da resposta da equipe de teleconsultoria especialista; 

 REABILITAÇÃO AUDITIVA (especialidade sugerida para o 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. 

*Especialidade sugerida para o preenchimento da plataforma: Fonoaudiologia 

 REABILITAÇÃO FÍSICA (especialidade sugerida para o preenchimento do 

campo da plataforma: Fisioterapia): 

- relatório médico com CID, solicitando a reabilitação e concessão de 

material (quando houver). 

*Especialidade sugerida para o preenchimento da plataforma: Fisioterapia) 

 Caso o profissional solicitante tenha dúvidas de como registar a sua 

teleconsultoria especializada na plataforma do telessaúde, acessar o Manual do 

Solicitante pelo link “http://telessaude.saude.ba.gov.br/wp- 

content/uploads/2022/03/20200406-Manual-do-Solicitante_SG.pdf”. 

http://telessaude.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/20200406-Manual-do-Solicitante_SG.pdf
http://telessaude.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/20200406-Manual-do-Solicitante_SG.pdf
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 disponibilizar ao usuário o comprovante de agendamento no Cepred, para os casos de 

admissão na unidade. 

 
4.2. COMPETE AO NÚCLEO DE TELESSAÚDE: 

 

 produzir material de apoio e divulgação da oferta de teleconsultoria especializada. 

 Encaminhar a teleconsultoria para a equipe de teleconsultores especializados do Cepred; 

 monitorar o tempo de resposta, avaliação das teleconsultoria e redução de 

encaminhamentos por meio de formulários específicos; 

 capacitar e dar suporte à equipe de teleconsultoria especializada no uso da plataforma de 

teleconsultoria; 

 ofertar salas virtuais para as teleconsultorias síncronas e dar suporte, quando necessário, à 

equipe de teleconsultoria no manejo da tecnologia; 

 monitorar os indicadores de teleconsultoria; 

 
 
 

4.3. COMPETE AOS TELECONSULTORES ESPECIALISTAS: 
 

 coloborar na produção de material de apoio e divulgação da oferta de teleconsultoria 

especializada; 

 acompanhar a solicitação de novas teleconsultorias, via plataforma; 

 entrar em contato com a equipe do Núcleo de Telessaúde em caso de dúvida e/ou 

necessidade de suporte no uso das tecnologias digitais; 

 responder as teleconsultorias especializadas, priorizando os riscos e de acordo com o 

tempo estabelecido neste manual; 

 entrar em contato com o profissional solicitante para o agendamento, nos casos de 

teleconsultoria síncrona; 

 responder a teleconsultoria na plataforma do Telessaúde Bahia em um prazo máximo de 

até 72 horas contados a partir da data e hora de chegada da solicitação na plataforma; 

 analisar as teleconsultorias com intenção de encaminhamento e realizar os procedimentos 

para admissão dos usuários na unidade; 

  proceder com as orientações referentes aos encaminhamentos pertinentes às 

necessidade de saúde do caso, quando verificada a existência de CER ou EUR de referência 

na região de saúde que reside o usuário; 

 finalizar a teleconsultoria informando os encaminhamentos realizados ao profissional da 

AB e/ou das demais unidades da RCPD; 
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 anexar o comprovante de agendamento do usuário à resposta da teleconsultoria, para os 

casos de admissão na unidade. 

 
5. SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DO CEPRED 

 
O Cepred, sendo um CER III, de abrangência estadual, presta assistência à pessoa de qualquer 

faixa etária que necessite de reabilitação física, auditiva, intelectual e múltiplas deficiências. Realiza, 

também, a concessão de Órteses, Próteses, Meios auxiliares de locomoção (OPM) e bolsas de 

estomia. 

 

Com o foco na integralidade do cuidado, o atendimento no Cepred ocorre por serviço de 

reabilitação e não por especialidades de saúde, sendo o usuário atendido por equipe 

multiprofissional e de modo interdisciplinar. A seguir, estão descritas as situações de saúde de cada 

serviço, bem como as informações sobre a oferta de vagas para admissão de demanda externa na 

unidade. 

 
5.1. SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA: 

 

O Serviço de Reabilitação Física tem o objetivo de prestar assistência especializada às 

pessoas com deficiência física, garantindo o modelo assistencial preconizado pela 

instituição. Este serviço foi estruturado para prestar atendimento às seguintes situações 

de saúde: 

5.1.1. Intervenção Precoce 

 
Situação de saúde: criança de 0 a 2 anos e 6 meses que apresenta histórico de risco, no período pré, 

peri e pós-natal e/ou atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, englobando síndromes genéticas, 

microcefalia, Transtorno do Espectro Autista (TEA), paralisia cerebral, paralisia do plexo braquial, 

hidrocefalia, mielomeningocele, prematuridade e transtorno global do desenvolvimento. 

Não estão elegíveis: crianças traqueostomizadas e crianças em uso de suporte ventilatório. 
 

Vagas para admissão de demanda externa: Sim 

 

5.1.2. Reabilitação Neurofuncional infantojuvenil 

 
Situação de saúde: criança ou jovem, de 3 a 17 anos, com deficiência física associada à alteração 

neurológica. 

Não estão elegíveis: crianças ou jovens traqueostomizados e em uso de suporte ventilatório. 
 

Vagas para admissão de demanda externa: Não 
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5.1.3. Reabilitação Neurofuncional adulto 

 
Situação de saúde: pessoa acima de 18 anos com deficiência física de origem neurológica 

(preferencialmente lesões neurológicas ocorridas até dois anos) que necessita de reabilitação, exceto 

pessoa com doença neurodegenerativa. 
 

Vagas para admissão de demanda externa: Sim 

 

5.1.4. Ginásio m  sculo-esquelético 

 
Situação de saúde: pessoa de qualquer faixa etária com amputação de membro superior e/ou 

inferior para avaliação e prescrição de prótese, quando indicada. 
 

Vagas para admissão de demanda externa: Sim 

 

5.1.5. Estomia 

 
Situação de saúde: pessoa de qualquer faixa etária com estomia que necessita de 

acompanhamento e concessão de bolsas de estomias e materiais adjuvantes. 
 

Vagas para admissão de demanda externa: Sim 

 

5.1.6. Concessão de órteses e meios auxiliares de locomoção 

 
Situação de saúde: pessoa de qualquer faixa etária que necessita de órtese e/ou meios auxiliares 

de locomoção. 
 

Vagas para admissão de demanda externa: Sim 

 

5.1.7. Concessão de prótese mamária 

 
Situação de saúde: mulheres mastectomizadas que necessitam de prótese mamária externa. 

 

Vagas para admissão de demanda externa: Sim 

 

5.2. SERVIÇO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA 
 

O Serviço de Reabilitação Auditiva tem a finalidade de prestar assistência especializada 

às pessoas com deficiência auditiva, desenvolvendo ações de diagnóstico, protetização e 

reabilitação. Este serviço foi estruturado para prestar atendimento às seguintes situações de saúde: 
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OBSERVAÇÂO: 

 
Para as situações de saúde “criança ou jovem, de 3 a 17 anos, com deficiência física associada à alteração 

neurológica” e “criança ou jovem de 3 a 16 anos com deficiência intelectual e/ou TEA, apresentando 

comprometimento nos aspectos da funcionalidade, cognição, linguagem e sociabilidade” existe um fluxo 

interno que absorve os usuários já acompanhados na instituição e necessitam de continuidade da 

reabilitação. Dessa forma, na atualidade, não há a capacidade de admissões para a demanda externa 

referenciada pela rede. Para essas situações, que o Cepred não dispõe de vaga para admissão de 

demanda externa, a equipe de teleconsultoria irá realizar apoio matricial para as equipes de saúde 

com as orientações necessárias na condução dos casos. 

Situação de saúde: pessoa de qualquer faixa etária que tenha o diagnóstico prévio de perda 

auditiva. 
 

Vagas para admissão de demanda externa: Sim 

 

Situação de saúde: criança de 0 a 2 anos 11 meses e 29 dias que necessita de diagnóstico 

audiológico. 
 

Vagas para admissão de demanda externa: Sim 

 

Situação de saúde: criança de 3 a 12 anos que necessita de diagnóstico audiológico, pois apresenta 

suspeita de perda auditiva evidenciada por alterações no desenvolvimento da linguagem oral e das 

habilidades auditivas (importante apresentar relatório do profissional de saúde e/ou educação). 
 

Vagas para admissão de demanda externa: Sim 

 

5.3. SERVIÇO DE REABILITAÇÃO INTELECTUAL 
 

O Serviço de Reabilitação Intelectual tem como objetivo prestar assistência especializada 

às pessoas com deficiência intelectual e/ou TEA, desenvolvendo ações voltadas para a autonomia e 

qualidade de vida. 

 

Este serviço foi estruturado para prestar atendimento à seguinte situação de saúde: 

 
Situação de saúde: criança ou jovem de 3 a 16 anos com deficiência intelectual e/ou TEA, 

apresentando comprometimento nos aspectos da funcionalidade, cognição, linguagem e 

sociabilidade. 
 

Vagas para admissão de demanda externa: Não 
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6. PROCEDIMENTOS APÓS A ADMISSÃO DO USUÁRIO POR 

TELECONSULTORIA ESPECIALIZADA 

Nos casos que resultarem em admissão do usuário no Cepred, será dado prosseguimento à 

abertura do prontuário e realização do primeiro agendamento. O comprovante de agendamento 

com data e hora da primeira consulta será anexado à resposta da teleconsultoria. É necessário que 

a equipe da AB, CER, EUR, maternidades e hospitais públicos: 

 

 disponibilize o cartão provisório de modo virtual ou impresso ao usuário; 

 oriente sobre a necessidade de comparecer ao Cepred na data agendada com os 

documentos pessoais do usuário e responsável, para os menores de 18 anos. 
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