NOTA TÉCNICA
03/2022

TRANSIÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE REGULAÇÃO

Instrumento norteador para a transição entre o MVSOUL para a plataforma
Acessa e Confia
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OBJETIVO

Orientar todas as unidades de saúde (Municípios) sobre as datas e condutas a
serem observadas na transição entre os sistemas.

3-

JUSTIFICATIVA

Tal medida visa padronizar as ações neste momento para que se faça uma
transição de Sistemas Informatizados de maneira paulatina e harmônica
mediante prazos definidos, evitando interrupção de cuidados aos usuários e
minorando o risco de desassistência durante este período.
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CRONOGRAMAA

O Sistema MVSOUL CMCE será desativado de forma progressiva, iniciado em
08 de agosto de 2022, sendo que a partir do dia 31 de agosto os acessos para
solicitações serão bloqueados, podendo ser prorrogado mediante necessidade.
As solicitações cadastradas no sistema MVSOUL CMCE no status:
AUTORIZADA serão migradas para a PLATAFORMA ACESSA E CONFIA,
mantendo o status em LISTA, ou seja, aguardando agendamento. NÃO havendo
necessidade de nova solicitação.
As solicitações em OPINIÃO FORMATIVA no sistema MVSOUL CMCE quando
não resolvidas deverão ser respondidas, finalizadas ou canceladas. No caso das
respondidas retornarão ao status AGUARDANDO REGULAÇÃO, permitindo a
avaliação e podendo ser AUTORIZADA e assim migrar para a PLATAFORMA
ACESSA E CONFIA, desde que estejam respondidas até 31 de agosto de 2022.
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MVSOUL CMCE PARA A PLATAFORMA ACESSA E CONFIA

As solicitações em OPINIÃO FORMATIVA, no sistema MVSOUL CMCE, na
dependência de realização de exames para complementação de diagnóstico
conforme indicação do Profissional de Referência, deverão ser CANCELADAS,
podendo após realização dos exames ser SOLICITADA, já na PLATAFORMA
ACESSA E CONFIA até 31 de agosto de 2022.
Todas as solicitações em OPINIÃO FORMATIVA que não forem tratadas dentro
deste período serão consideradas como FINALIZADAS após o encerramento do
uso do sistema MVSOUL CMCE em 31 de agosto de 2022.
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Os profissionais solicitantes poderão utilizar o sistema MVSOUL CMCE para
eventuais pesquisas do histórico do paciente.
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