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Ofício Circular u." 02/2013 - DIREG/SUREGS/SESAB
Salvador, 21 de janeiro de 2013

limo (a) Sr (a)
Secretário (a) de Saúde do Município

Prezado (a) Senhor (a),

Considerando a necessidade do controle de acesso, por parte da Secretaria Municipal de Saúde-
Salvador (SMS/SSA), através da Diretoria de Controle Regulação e Avaliação/Central Municipal de
Regulação (CMR), para os procedimentos de média e alta complexidade, visando cumprimento ó
Programação Pactuada Integrada (PP1/20 lO) e ordenação do fluxo de atendimento;

Considerando que para este controle, a SMS/SSA utiliza uma ferramenta de informação, Sistema
VIDA+;

Considerando que existe a necessidade de ampliação da oferta para garantia de cumprimento das
pactuações;

Considerando que a nova Gestão, utilizou como estratégia em Janeiro de 2013, determinar a
obrigatoriedade da publicação das agendas no Sistema VIDA+, de todos os prestadores privados, com
ou sem fins lucrativos, independente da existência de contratos com a SMS, para fins de faturamento;

Considerando que todos os Estabelecimentos envolvidos, foram convocados para inserção no processo
de trabalho;

Considerando que foram identificadas no decorrer do processo, algumas particularidades de
prestadores e procedimentos, tornando-se necessárias adequações;

Considerando que existe a obrigatoriedade de lançamento de dados no sistema, a saber, Nome do
paciente, CNS, nome da m:ie e data de nascimento, atualmente não disponibilizados pelos
municipios que fazem este encaminhamento, sendo notificado pela AP AE, a dificuldade em atender
aos critérios para inserção dos exames do pezinho no Sistema VIDA+;

Considerando que para este exame, o município de Salvador é referência para o estado da Bahia, e que,
na maioria dos casos, a criança ainda não tem identificação, sendo inclusive permitido o registro em
"mo d, mão ,,'" d;" d",<cid" . !jr
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Solicitamos o empenho por parte dos municípios em se organizar para o envio do papel filtro
para a realização do exame do Ilezinho à APAE, com os dados obrigatórios informados
anteriormente (Nome do paciente, CNS, nome da mãe e data de nascimento). Destacamos que no
caso do envio do CNS da mãe do recém nascido, informar os dados referentes à mesma.

Informamos que o prazo para estas adequações é 10 de Março de 2013.

Telefones para contato (71) 3 I72.1312/1330.

Atenciosamente,

~~Batista
Diretora CRNSMS-SSA

J 'U"-uM, e.~
Vincenza Lorusso
DIREG/SESAB
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