
MANUAL DO MÉDICO





Bem-vindo(a)!





Prezado(a) Doutor(a),

O Hospital 9 de Julho tem orgulho em recebê-lo(a) 
em seu Corpo Clínico. Para deixá-lo informado sobre 
as rotinas, regras e procedimentos da Instituição, 
apresentamos o Manual do Médico. Ele vai facilitar
o seu dia a dia.

O Corpo Clínico do Hospital 9 de Julho é aberto, sendo 
assim todos os médicos prestam serviços de forma 
autônoma. Basta realizar seu cadastro para utilizar
o hospital como referência para internação, cirurgias
e outros procedimentos necessários aos seus pacientes.

Este material servirá para você conhecer todos  
os setores, saber qual departamento e profissional 
deve procurar caso precise de ajuda e também ficar por 
dentro dos benefícios criados exclusivamente para você.   

Contamos com você!  
Um hospital de referência se faz com uma equipe  
de referência.





COMPLIANCE

O Hospital 9 de Julho possui regras que permeiam a conduta 
da equipe médica dentro das instalações da instituição.  
Por isso, nosso Manual de Conduta segue alguns princípios 
que devem ser observados e seguidos pelos nossos médicos. 
Estamos alinhados com o código de ética médica:  
http://www.cremesp.org.br/ (Legislação/Código de Ética 
Médica). 
 
Você pode: 
• Atender aos pacientes com prontidão, ética e  
 profissionalismo da melhor forma possível, pois,  
 para o H9J, o ser humano vem em primeiro lugar;

• Cumprir e assegurar o cumprimento de leis, regulamentos  
 internos, políticas e procedimentos da instituição;

• Cooperar com os processos internos e externos. 
 
Você não pode: 
• Compartilhar fotos de pacientes ou procedimentos em  
 redes sociais, comprometendo a privacidade e a segurança  
 dos pacientes;

• Utilizar dados e fotos de pacientes para estudos científicos  
 sem a prévia autorização do próprio paciente e do Comitê  
 de Ética e Pesquisa;

• Fazer declarações ou conceder entrevistas em nome da  
 instituição sem a ciência e intermediação da assessoria  
 de imprensa;

• Manter conduta que fira o Código de Ética da instituição.





QUALIDADE

O Hospital 9 de Julho é acreditado pela Joint Commission 
International e está comprometido com as melhores práticas  
e segurança do paciente. Por isso, alguns procedimentos  
são obrigatórios, como:

• aplicação do termo de consentimento cirúrgico;
• demarcação do sítio cirúrgico - nas cirurgias que impliquem  
 em lateralidade (braços e pernas), órgãos duplos (rins),  
 múltiplas estruturas (dedos das mãos e pés) ou múltiplos  
 níveis (coluna vertebral) - pelo cirurgião ou alguém que  
 faça parte da equipe cirúrgica e que participará do  
 procedimento cirúrgico;
• Avaliação pré-anestésica, por um anestesista, que deverá  
 aplicar o termo de consentimento anestésico, explicando  
 o procedimento e esclarecendo as possíveis dúvidas do  
 paciente;
• Reconciliação medicamentosa, avaliando as medicações  
 de uso contínuo, registrando se mantém ou suspende cada  
 uma das medicações e prescrevendo aquelas que devem  
 ser mantidas;
• Todos os registros relacionados ao paciente, evoluções  
 médicas, prescrições médicas e inclusões na prescrição  
 médica devem ser realizados no MV/PEP, para segurança  
 do processo de atendimento do paciente.

Todas as informações estão na área médica do nosso site: 
www.h9j.com.br/area-medica

Preconizamos as 6 Metas Internacionais de Segurança do 
Paciente estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e referenciadas pela Joint Commission International (JCI).

Meta 1 – Identificação Correta dos Pacientes
Meta 2 – Comunicação Efetiva
Meta 3 – Melhorar a Segurança dos Medicamentos de Alta 
Vigilância
Meta 4 – Cirurgia Segura
Meta 5 – Redução do risco de infecções associadas aos 
cuidados em saúde
Meta 6 – Prevenção de danos decorrentes de quedas



PROTOCOLOS

O H9J trabalha com protocolos de doenças gerenciados 
(Acidente Vascular Cerebral, Sepse, Dor Torácica, Insuficiência 
Cardíaca e Profilaxia de Tromboembolismo Venoso), além de 
um protocolo de dor. Esses protocolos, fluxos de atendimento, 
assim como indicadores relacionados, estão disponíveis no 
nosso site (www.h9j.com.br/area-medica). 

PROGRAMA DE GESTÃO DO CORPO CLÍNICO - PGCC

O Programa de Gestão do Corpo Clínico define os parâmetros 
e os indicadores para a análise do desempenho médico, que 
representam a atuação global dentro do hospital, buscando 
reconhecer o engajamento do médico no seu dia a dia dentro 
do hospital. 

Saiba mais na área médica do site:  
www.h9j.com.br/area-medica

RELACIONAMENTO MÉDICO

O Hospital 9 de Julho possui um departamento chamado 
Relacionamento Médico, que faz a interface entre a instituição 
e as equipes médicas. A equipe está preparada para dar 
suporte e atender suas necessidades, para facilitar o seu dia  
a dia, como:

• Fornecimento de informações quanto à agenda de cirurgias; 
• Auxílio na liberação de guias junto aos departamentos  
 responsáveis por agilizar o processo do paciente; 
• Disponibilização da relação de documentos necessários  
 para cadastramento do médico e da pessoa jurídica;



• Análise de documentos pendentes para o credenciamento  
 do médico no hospital, busca de prontuários do paciente e  
 avisos de seguro, junto ao SAME; 
• Local para retirada de jalecos e entrega de documentos  
 para confecção do crachá; 
• Localização e impressão da lista de pacientes internados; 
• Orientações para preenchimento de relatórios.

Tel.: (11) 3147-8999 
E-mail: apoiomedico@h9j.com.br 
Local: 3S - Bloco A 
Horário de atendimento: segunda a sexta, das 7h às 19h - 
sábado, das 7h às 13h

CADASTRO MÉDICO | CRACHÁ E JALECO

Juntamente com este Manual, você está recebendo um  
crachá de identificação e o jaleco. Eles são de uso pessoal  
e intransferível, devendo ser utilizados em todas as 
dependências do Hospital 9 de Julho. O crachá é a sua 
identificação pessoal e é importante para a sua segurança  
e a do seu paciente. Caso ocorra a perda do crachá ou jaleco, 
comunique a instituição imediatamente.

Recadastramento anual 
O recadastramento médico é realizado anualmente. Caso 
haja qualquer atualização de documentação, favor entrar 
em contato com a equipe do Cadastro Médico. 

Curso de parada cardiorrespiratória 
O certificado do curso de parada cardiorrespiratória tem 
validade de 2 anos. Caso possua certificado válido, envie 
para o Cadastro Médico. Se não possuir, pode fazer o curso 
on-line no endereço: http://bit.ly/treinapcr9

Tel.: (11) 3147-8999 
E-mail: cadastro.medico@h9j.com.br





SOBRE A REMUNERAÇÃO

 

 

CONVÊNIO, PLANOS E PACIENTE PRIVADO

Todos os serviços prestados, para que não ocorra glosa por parte 
da operadora, deverão ser anotados no sistema utilizado na 
instituição: sistema MV, para lançamento de honorários, por meio 
de ferramenta padrão para faturamento. Fique atento: caso não 
ocorra a devida anotação, o serviço não será faturado, o que 
poderá acarretar no não recebimento do serviço. 

Quando a cobrança for somente referente à visita ou avaliação do 
paciente, poderá ser inserida na conta em forma de cobrança pelo 
próprio prestador (seguir passo a passo para lançamento). Para os 
lançamentos em conta dos procedimentos à beira leito, enviar 
solicitação de cobrança para o setor de faturamento em, no 
máximo, um dia após a realização destes. 

Para acesso aos sistemas do Hospital 9 de Julho, será criado um 
código secreto (senha) a ser escolhido pelo usuário e gravado no 
sistema. Por questões de segurança, lembre que essa senha é de 
uso pessoal, intransferível e de conhecimento exclusivo. Em caso 
de indisponibilidade de sistema, mande um e-mail, em até 24 
horas, para: repasse.medico@h9j.com.br, para que seja 
realizada a anotação manual.

Para tirar dúvidas sobre a tabela de pagamento de cada 
convênio e plano de saúde, o Departamento Comercial está à 
disposição para ajudá-lo. Para valores de paciente particular, 
solicite orçamento à Tesouraria ou por meio do site: 
https://www.h9j.com.br/SitePages/Orcamento-Cirurgico.aspx

O hospital oferece uma redução de 15% nos pacotes 
cirúrgicos eletivos (Procedimentos Gerenciados), realizados 
aos domingos e feriados. Confira em nosso site:  
www.h9j.com.br >> Corpo Clínico >> Procedimentos 
Gerenciados

Tesouraria – Tel.: (11) 3147-9087

E-mail: orcamento@h9j.com.br



CIRURGIA

INTERNAÇÃO

Caso seu paciente necessite de internação, entre em contato 
com o Gerenciamento de Leitos para a reserva da vaga e 
continuidade do processo.

Tel.: (11) 3147-9077 
E-mail: gerenciamento.leitos@h9j.com.br

CENTRO DE DIAGNÓSTICO

O Hospital 9 de Julho possui um Centro de Diagnóstico 
especializado e à disposição dos médicos externos e do corpo 
clínico.

Os exames realizados estão no link: www.h9j.com.br/
instalacoes-e-servicos/Paginas/exames.aspx

Para agendar exames, entre em contato com a Central de 
Agendamento/Autorizações - Consultas e Exames pelo 
telefone (11) 3147-9430. Todos os médicos credenciados 
têm como benefício descontos para realização de exames.

Para realizar agendamento e cancelamento de cirurgias, é 
necessário entrar em contato com o setor de Agendamento 
Cirúrgico.

Fale com a equipe de Agendamento Cirúrgico:
Tel.: (11) 3147-9686
E-mail: marcacao.cirurgia@h9j.com.br
Local: Avenida Paulista, 2.028 - 4º andar



Documentos necessários para agendamento de exames: 
• pedido médico;
• CID;
• documentos de identificação pessoal do paciente;
• em caso de convênio, apresentar a carteirinha.

Gerência de Enfermagem do Centro de Diagnóstico: Érica Macedo 
erica.macedo@h9j.com.br 

Tels.: (11) 3147-9837/9789 

NO CME

O Hospital 9 de Julho possui um Centro de Medicina 
Especializada (CME) para atendimento ambulatorial em  
mais de 50 especialidades e com 13 Centros de Referência.  
Caso você queira atender em nosso CME, é necessário 
encaminhar a solicitação junto com currículo para o 
apoiomedico@h9j.com.br ou (11) 3147-8999.

Quando houver consulta particular no CME, e o paciente optar 
pela internação por meio do convênio, atentar se os honorários 
médicos estão inclusos.

Caso você queira cancelar sua agenda no CME, basta comunicar 
com 4 dias de antecedência para que haja  
o remanejamento dos pacientes. A comunicação deve
ser encaminhada pelo e-mail: cancelamento@h9j.com.br
com data, hora e motivo do cancelamento.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 20h.

Gerência Administrativa do CME:
Tel.: (11) 3147-8839
E-mail: sabrina.sena@h9j.com.br





ESPAÇO MÉDICO

O Hospital 9 de Julho oferece um espaço de convivência, com 
facilidades, serviços e auxílio administrativo: copa com serviço 
de garçons para lanches rápidos, computadores com acesso 
à internet, jornais diários, revistas médicas, sites de consultas, 
além de uma área de descanso com TV a cabo e cadeiras de 
massagem.

Os médicos contam ainda com o atendimento de um 
gerente exclusivo do Banco Santander e com o apoio de 
duas assistentes que prestam auxílio em relação às suas 
necessidades no hospital.

A assistente do local presta auxílio em relação a questões 
administrativas e coordena a central dos serviços que são 
oferecidos ao Corpo Clínico.

Tels.: (11) 3147-9380/9381 
E-mail: espaco.medico@h9j.com.br 
Local: 3S - Bloco A

SEGURANÇA NO TRABALHO

Como agir em situações de emergência, caso haja um 
princípio de incêndio ou fumaça: 
• Ligar para o ramal 6041; 
• Identificar um brigadista (tarja vermelha no crachá)  
 do setor e informar a situação; 
• Se tiver conhecimento e prática em combate ao fogo,  
 utilize o extintor de incêndio; 
• Se precisar sair do local, siga as Rotas de Fuga conforme 
 placas indicativas; 
• Se precisar abandonar o hospital, procure um ponto  
 de encontro de emergência (identificado).



ESTACIONAMENTO GRATUITO

Você poderá estacionar gratuitamente no seguinte endereço: 
Rua Peixoto Gomide, 707.

PARCERIAS

O nosso Departamento de Relacionamento Médico 
preparou uma série de parcerias com descontos exclusivos 
em compras online, automóveis, hotéis e restaurantes, 
investimentos e corretoras de seguros, escolas e boutiques, 
salões de beleza etc.

Entre em nosso site e saiba todas as parcerias:  
www.h9j.com.br/area-medica 

CONFORTO MÉDICO

Instalado dentro do Centro Cirúrgico, o Conforto Médico é 
uma área com cerca de 100 metros quadrados, reservada 
para atender as equipes cirúrgicas que muitas vezes realizam 
procedimentos longos, permanecendo no ambiente por várias 
horas, e necessitam de um ambiente tranquilo e confortável. 
No local, os profissionais têm acesso a uma lanchonete,  
que oferece refeições e lanches, e contam com serviço de  
quick massage, das 8h às 17h. Há ainda local para descanso 
com jornais, revistas, TV de LCD e acesso à internet. 



REFEIÇÕES

O hospital possui um restaurante localizado no 5º andar  
do Bloco B, o La Plaza.

Para refeições rápidas e lanches, temos duas cafeterias 
Cristallo: uma localizada no térreo do Bloco A e outra  
no térreo do Bloco C.

CENTRO DE ESTUDOS

           

    

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Localizado próximo ao Hospital (Rua Peixoto Gomide, 
285), o Centro de Estudos estimula o aperfeiçoamento 
profissional e a difusão de conhecimentos científicos.

Além de organizar e apoiar eventos internos e externos - 
como simpósios, jornadas e reuniões - o Centro de Estudos 
também desenvolve e monitora pesquisas científicas e 
clínicas realizadas no hospital. Para ficar atualizado sobre 
os eventos, basta acompanhar a programação científica 
em nosso site.

Além disso, em um ambiente confortável para reuniões, 
os profissionais têm à disposição três salas de aula com 
capacidade para 15, 25 e 35 pessoas e uma sala para 
práticas assistenciais (laboratório) equipada com mane-
quim. Entre em contato nos tels.: (11) 3147-9644/9645 
ou no e-mail: centrodeestudos@h9j.com.br.



INTERNET GRÁTIS

Outra facilidade para você se comunicar no Hospital 9 de Julho 
é o acesso à internet sem fio gratuitamente. As assistentes do 
Espaço Médico estão à disposição para cadastrar seu login e 
senha. Informe-se: 
Tel.: (11) 3147- 9380 
E-mail: espaco.medico@h9j.com.br

RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA

A Gerência de Comunicação e Marketing do Hospital 9 de Julho 
é responsável pela divulgação dos serviços e profissionais da 
Instituição. Para isso, conta com uma Assessoria de Imprensa 
externa - a RMA Comunicação. Mensalmente são definidos, 
em parceria com a diretoria, os temas estratégicos a serem 
trabalhados junto à mídia.

Caso você tenha alguma sugestão de pauta, tanto para 
imprensa quanto para divulgação interna, ou seja procurado

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

 

 

 

O Centro de Estudos do Hospital 9 de Julho possui 
programação científica anual voltada para o aprimoramento 
profissional da equipe multidisciplinar, como os Grupos de 
Aprimoramento e Capacitação (GruPACs), reuniões 
científicas mensais promovidas para discutir temas 
específicos, Lanches Clínicos realizados todas as quartas-
-feiras, às 12h, no Auditório (localizado no 1º andar do 
Bloco A) e as reuniões clínicas das especialidades. Anual-
mente, o Hospital 9 de Julho promove eventos nacionais e 
internacionais, como a Jornada de Trauma e o Simpósio de 
Ginecologia.



por algum jornalista para prestar algum tipo de entrevista, 
entre em contato com a equipe do marketing ou nossa 
assessoria de imprensa.

Tel.: (11) 3147-9577 
E-mail: marketing@h9j.com.br
Local: Avenida Paulista, 2.028 - 5º andar

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Aqui, no Hospital 9 de Julho, você tem diversos canais de 
comunicação.

Painel Interativo - Especialmente desenvolvido para o público 
médico, o painel interativo possui 6 ícones com funcionalidades 
diversas: “Na mídia”, “Dr. News”, “Agendas e pacientes”, 
“Eventos” e “Por dentro do 9”. O último ícone é reservado 
para jogos interativos. Os painéis interativos estão localizados 
no Espaço Médico (3S – Bloco A), Conforto Médico do Centro 
Cirúrgico (térreo do Bloco B).

Dr. News - newsletter mensal eletrônica com notícias 
institucionais, informações sobre pesquisas científicas e novas 
técnicas. Se você participou de alguma pesquisa, realizou 
alguma técnica cirúrgica ou tem alguma informação de 
interesse dos médicos, fale conosco. Envie um e-mail para  
marketing@h9j.com.br.

Comunicados - os comunicados de interesse dos médicos são 
enviados periodicamente por e-mail. Por esse motivo, é muito 
importante manter seu e-mail atualizado no Cadastro Médico. 
Também é possível conferir os comunicados na área restrita 
para médicos no nosso site: www.h9j.com.br. 
Fale com: cadastro.medico@h9j.com.br.

Clipping semanal - toda semana você receberá um clipping 
com as notícias sobre saúde divulgadas pela imprensa, com 
entrevistas concedidas por médicos da instituição.





HOSPITAL DIGITAL E DOCUMENTAÇÃO CLÍNICA

O H9J é um hospital estágio 6 do EMRAM da HIMSS 
Analytics, mostrando maturidade e um uso bastante 
difundido da informação eletrônica. 
Portanto, a grande maioria da documentação clínica está 
informatizada, sendo importante usar os sistemas sempre 
para a documentação do paciente.

Esses sistemas são:

• Prontuário Eletrônico do Paciente MV (PEP 2);
• Sistema de Imagens – PACS;
• Sistema Laboratorial – SISLU;
• App Dr. no 9;
• Uptodate - apoio à decisão com textos atualizados;
• Micromedex - apoio à decisão com medicamentos.

O mais importante para o dia a dia dentro do hospital é o 
PEP 2, onde todas as informações da emergência, 
internação ou ambulatório serão anotadas. Nele é essen-
cial:

• Fazer a prescrição médica;
• Preencher a admissão, evolução médica;
• Dar a alta e realizar o sumário.

Contamos com a sua ajuda para a correta documentação 
clínica para a continuidade do cuidado e, acima de tudo, 
para a segurança do paciente.

O suporte da TI está sempre disposto a ajudar no ramal 
9185.

Para mais informações, utilize o site da área médica: 
www.h9j.com.br/area-medica





APLICATIVO

O Hospital 9 de Julho possui um app exclusivo para 
smartphones: o Doutor no 9. Além de ajudar os médicos  
a se localizarem no hospital, com um geolocalizador que  
facilita o acesso por meio de um mapa, traz facilidades como: 
• Agenda dos pacientes (consultas, pacientes internados  
 e cirurgias agendadas); 
• No item cirurgias agendadas, será possível checar o status  
 do agendamento cirúrgico; 
• Lista de convênios e planos; 
• Lista de médicos da retaguarda; 
• Estacionamentos conveniados; 
• Exames e serviços; 
• Agenda de telefones por ordem alfabética; 
• Locais próximos ao H9J: restaurantes, hotéis, bancos,  
 farmácias, floriculturas, shoppings, salões de beleza; 
• Telefones úteis: comercial, agendamento cirúrgico,  
 relacionamento médico etc.

Para baixar o app, basta acessar as lojas Apple ou Play Store.
No momento de usar o app, é importante ativar o bluetooth. 
 
Veja como obter sua senha no Relacionamento Médico:
Tel.: (11) 3147-8999 - E-mail: apoiomedico@h9j.com.br

SITE

O site do Hospital 9 de Julho tem uma área exclusiva para os 
médicos: a Área Médica. Ali, você terá informações institucionais, 
acesso à agenda de consultas, cirurgias, resultados dos exames 
dos seus pacientes, bem como todas as informações de 
parcerias, benefícios e comunicados importantes. Caso você 
precise de uma senha, procure o Relacionamento Médico.

Tel.: (11) 3147-8999 - E-mail: apoiomedico@h9j.com.br 
Local: 3S - Bloco A - ao lado do Espaço Médico



ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES





PARA MÉDICOS
Termo de Recebimento

Declaro, para todos os fins e efeitos, que recebi uma cópia 
integral do Manual do Médico do Hospital 9 de Julho  
e tomei conhecimento sobre as rotinas, regras e 
procedimentos da Instituição.

Declaro, ainda, que fui comunicado da obrigatoriedade  
de sua observância em todas as situações e circunstâncias  
que estejam direta ou indiretamente dispostas.

..............................................................................................
Nome do Médico:

..............................................................................................
CRM:

..............................................................................................
Local e data:

..............................................................................................
Assinatura:







   


