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RECOMENDAÇÃO - FATURAMENTO 

 

Conforme necessidade de melhorar o fluxo dos prontuários dos pacientes em alta 

hospitalar, solicitamos aos enfermeiros e administrativos responsáveis pelas clínicas onde tem 

pacientes internados suspeitos de coronavirus (PAM, CTIs e clínica médica). 

Considerando que o Prontuário Médico deverá permanecer em um local isolado por 

quatro dias e embalados em sacos plásticos, antes de serem encaminhados para o setor de 

Faturamento.  

Considerando que tais medidas se fazem necessárias, para que cumpramos a quarentena 

de isolamento, que é de no mínimo quatro dias para papéis, e seguindo as orientações da CCIH 

conforme Protocolo do Ministério de Saúde sobre o coronavirus, que está sendo atualizado 

diariamente ou conforme a necessidade.  

Contamos com a colaboração dos setores para evitar contaminação por várias patologias, 

e principalmente o atual Coronavirus, para isso informamos o novo fluxo para coleta dos 

prontuários de alta hospitalar: 

 

 

 

   

 

FATUTAMENTO

Deixar os prontuários protocolados  e 
identificados com a data do inicio do isolamento 

referente cada paciente

Cada setor de internação devera encaminhar os 
prontuários para o Setor de Faturamento.

QUARENTENA DO PRONTUÁRIO MÉDICO 

Deixar em um local reservado por quatro dias no 
setor em que estava internado

contar a partir da alta hospitalar ou óbito do 
mesmo

PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR

Juntar todas as evoluções referente o período da 
internação  e colocar dentro do prontuário

Colocar em sacos plástico
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Versão 01 – 31/03/2020 

RESPONSÁVEL: 

Rosangela Da Silva – Gerência de Faturamento/ HRMS. 

 

APROVAÇÃO: 

 

Em 02/04/2020, por: 

Diretoria da Presidência HRMS:        Rosana Leite Melo 

Diretoria Técnica Assistencial:           Patrícia Rubini 

Gabinete de Crise COVID-19 HRMS: 

Ana Paula Cangussu Silva Rosa Pires 

Ana Paula de Souza Borges Bueno 

Cristiane Costa Schossler 

Denia Gomes da Silva Felix 

Juliana Fátima Fernandes Dorigão 

 


