
Processos 
Desenvolvidos 

Objetivo 

Fluxo de Transferência ao 
Hospital Oncológico 

Referenciado/ AIH (*PIOXII) 

1) Regular as transferências de casos em situações de 
urgência e emergência oncológicas entre os Hospitais HM e 

HSUL para o PIO XII através de AIH (internação)

Fluxo de Transferência ao 
Hospital Oncológico 
Referenciado/ VAGA 

AMBULATÓRIAL  (*PIOXII) 

1) Regular as transferências de casos em situações 
ambulatóriais oncológicas entre os Hospitais HM e HSUL para 

o PIO XII através de AIH (internação); 2) Ofertar vaga 
ambulatórial de consulta com o especialista oncológico no 

PIO XII, após biopsia positiva conforme contrato e 
atendimento referenciado no PIO XII ;

Portarias Vigentes 

1) Elencar os Protocolos Atuais e Vigentes na Regulação de 
Acesso 2) Nortear a equipe técnica para a execussão da 

regulação; 3) Interagir com os Núcleos de Apoio na discussão 
dos protocolos assistenciais.

SIGTAP 
1) Interagir com as demandas solicitadas pelos Prestadores 

pelos códigos padronizados na tabela; 2) Nortear códificação 
3) Argumentação técnica para auditoria 

IPVA / IPI / IR

1) Regular e Laudar as indicações de ofertas desses 
benefícios; 2) Padronizar os formulários da receita federal 

como fluxo de comunicação de solicitação oficial; 3) Processo 
eletrônico - SIPEX caixas nº 7218(IR)  / 7220(IPI) e 7221 

(IPVA)

Isenção do Transporte 
Público Municipal 

1) Revisão da negativa do laudo inicial de insenção do 
transporte público ofertado peloa médica da Secretaria de 

Mobilidade; 2) Manutenção do INDEFERIMENTO ou 
DEFERIMENTO; 3) Processo eletrônico - SIPEX caixa nº 7217

Divisão de Apoio Técnico 
Central de Autorizações



Status 
Localização do 

Documento
Novas Ações 

Concluído Impresso na Pasta Atualizar se necessário 

Pendente em construção 

1) Confeccionar fluxo de oferta e agendamento 
de vagas ambulatoriais para pacientes 

internados; 2) formalizar com a Diretoria a 
oferta de vagas ambulatóriais conforme contrato 

com PIO XII; 3) Discutir o fluxo de 
encaminhamento para a rede dos pacientes 

internados com o resultado de biospsia positiva 
(captação ou alta com agendamento ???)

Concluído Impresso na Pasta Atualizar se necessário 

Concluído *** ***

Concluído 
Site da Receita 

Federal 
Atualizar se necessário 

Concluído SIPEX Atualizar se necessário 

Divisão de Apoio Técnico 



Pendências 

****

1) Verificar o quantitativo de oferta de 
vagas oncológicas do contrato do PIOXII, 

e separar a oferta da rede e dos 
Hospitais.

****

***

****

****


