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O que há de novo?

Adequação da carga SIGTAP com o relacionamento entre os instrumentos de registro AIH principal e AIH
especial.

Adequação do sistema para permitir lançamento automático de procedimentos de atendimento de alto custo
como BPA.

Adequação dos valores do relatório de previsão de receita global com a tela de gráfico do cadastro de
remessas.

Ajustada a ordenação dos dados apresentados pelo relatório de listagem de lançamentos de UTI.

Ajustada exibição dos valores dos campos de CNS do Prestador Solicitante no laudo especial.

Ajuste na consulta do relatório de Glosas SUS.

Ajuste na navegação entre os campos da tela de laudo APAC na criação de nova conta.

Ajuste na tela de lançamento APAC para salvar o CID principal quando o tipo do atendimento for "Reablitação
Física".

Ajuste na validação de paciente durante o lançamento da APAC.

Ajuste na validação do campo CID realizado na tela de lançamento AIH para os CIDs secundários.

Ajuste nas validações de competência, folha, sequência e CBO da glosa BPA.

Ajuste no filtro do prestador responsável na tela de lado BPA.

Ajuster na tela de glosa BPA para não considerar a quantidade dos eventos na validação da quantidade máxima
do procedimento.

Criada a tela "Controle de Laudo APAC" para controlar os laudos APACs criados automaticamente ou de forma
manual.

Implementada a cópia dos dados complementares do laudo APAC para a conta ou tela de lançamento APAC.

Implementada a validação do tipo de vínculo de prestador no lançamento de laudo APAC.

Implementada validação de CNS do prestador na integração do BPA e da APAC com o sistema "Ambulatório".

Melhoria na rotina de integração entre os exames realizados e o faturamento SUS para lançar apenas
atendimentos ambulatoriais do SUS, impedindo a inserção de procedimentos não SUS na conta ambulatorial.

Preenchimento automático dos dados do atendimento no laudo APAC quando chamado a partir do PEP.

Reposicionamento do código de barras no espelho de contas AIH por setor.

Dúvidas no relatório devem ser esclarecidas junto ao suporte, através do e-mail suporte@mv.com.br ou pelo contato telefônico.


