
ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAR A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CIPTEA: 

 

Acesse o site da SESPA para CADASTRO E SOLICITAÇÃO:  

através do link: http://www.saude.pa.gov.br/a-secretaria/autismo/ 

Para Cadastro: Cadastre preenchendo os dados solicitados. O primeiro acesso é com os 

dados de quem está fazendo o cadastro. Depois retorne à página inicial e digite seu e-

mail e senha, clique em entrar e siga para o próximo passo. Preencha o cadastro do 

usuário e do cuidador. Clique em cadastrar carteira.  

Fique atento para preencher tanto os dados do portador como os dados do cuidador. 

Ao preencher o cadastro é obrigatório informar o fator RH (Tipagem sanguínea). Após o 

preenchimento do cadastro, o site automaticamente voltará para a página inicial e será 

liberado para anexar os documentos: clique em anexar documentos e depois no nome 

do usuário. Clique em escolher arquivo e envie seus documentos.  

ATENÇÃO! ANEXE OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:  

Laudo médico da rede pública ou particular com CID F.84; RG do portador da carteira 

(frente e verso na mesma imagem); CPF do portador da carteira; comprovante de 

residência do portador da carteira; Foto 3x4 (não pode ser slide ou foto com paisagem 

ao fundo). 

OBS: TODAS AS IMAGENS PRECISAM ESTAR EM JPG.  

STATUS DO SISTEMA:  

EM ANÁLISE (após o preenchimento dos dados e envio dos documentos obrigatórios);  

ENCAMINHADO (confirmação da solicitação/dados e documentos verificados);  

PENDENTE (caso tenha algum tipo de problema nos documentos anexados ou esteja 

algum documento faltando);  

CONCLUÍDO (CIPTEA entregue).  

A CIPTEA será expedida pela SESPA, por meio da Coordenadoria Estadual de Políticas 

para o Autismo - CEPA e distribuídas por meio dos "Polos de Distribuição CIPTEA". 

 

CONTATOS DA COORDENÇÃO ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA O AUTISMO – CEPA: 

FONE: (91) 98438-5538 - WHATSAPP 

(91) 4009-7402 / 4006-4200 

Fone: (91) 98535-1634 *   

Fone: (91) 98480-7741   

EMAIL: cepa.autismo@sespa.pa.gov.br 

Site: www.saude.pa.gov.br/autismo 

INSTAGRAM: @CEPA_PA 
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