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pRESIDENTE Da aSSOCIaÇÃO DE
MÉDICOS aUDITORES E CODIFICaDORES,
FERNANDO LOPES

aCTIVIDaDE DOS
CODIFICaDORES DEVE SER
RECONHECIDa pELa ORDEM
O PRESIDENTE DA ASSOCIAçãO DE MéDICOS
AUDITORES E CODIFICADORES CLíNICOS
qUER qUE A ORDEM REGULAMENTE A ACTIvIDADE, CRIANDO ESTA NOvA COMPETêNCIA.
UMA FORMA, SEGUNDO FERNANDO LOPES,
DOS MéDICOS CODIFICADORES vEREM A SUA
FORMAçãO RECONhECIDA, MAS TAMBéM
UM MEIO PARA IMPEDIR qUE OUTROS PROFISSIONAIS, SEM A FORMAçãO ADEqUADA,
POSSAM SER CONTRATADOS PELAS ADMINISTRAçõES hOSPITALARES, PARA CODIFICAR PROCESSOS CLíNICOS. EM ENTREvISTA
à NORTEMéDICO, FERNANDO LOPES FALA
SOBRE O PAPEL DOS CODIFICADORES NO FINANCIAMENTO ATRIBUíDO AOS hOSPITAIS
E AvISA qUE O MINISTéRIO DA SAúDE PODE
ESTAR A PERDER DINhEIRO SE A CODIFICAçãO
ESTIvER A SER MAL FEITA.
Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia António Pinto

(nortemédico) – Existe um profundo desconhecimento acerca do papel dos médicos codificadores.
Afinal, quais sãos as suas principais funções?
(Fernando Lopes) – Os médicos codificadores utilizam o sistema de Classificação Internacional de
Doenças para sistematizar os diagnósticos e os
procedimentos que decorrem de um internamento
hospitalar. Um doente internado é alvo de vários
processos, desde diagnósticos, exames a cirurgias.
A função de um médico codificador é fazer a leitura
do processo clínico do doente e dele abstrair as
informações pertinentes, de modo que estas sejam armazenadas numa base de dados, depois de
classificados, com códigos internacionais, todos os
diagnósticos identificados e os procedimentos efectuados.
Qual é a importância deste tipo de trabalho?
A codificação é extremamente importante, pois é
com base neste trabalho que, por um lado, os hospitais facturam os custos do internamento aos subsistemas de saúde, como a ADSE ou as companhias
de seguros, mas também porque é um dos itens
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avaliados pelo Ministério da Saúde para atribuição
de financiamento hospitalar. A produção dos hospitais, no que respeita ao internamento, é medida
em termos de Grupos de Diagnósticos Homogéneos
(GDH) baseados na codificação e, daí, a importância desta actividade.
Portanto, pode dizer-se que a codificação é uma
área que faz cada vez mais sentido, uma vez que
os modelos de gestão na saúde têm caminhado
no sentido da empresarialização e, consequentemente, de um financiamento com base na produção?
Exactamente. Todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) são obrigados a codificar
desde 1989, por portaria do Diário da República,
apesar de nessa altura, e durante vários anos, o financiamento fosse feito tendo por base a dotação
orçamental do Ministério da Saúde, corrigido pela
taxa de inflação. Por isso, e embora inicialmente
alguns hospitais não tenham implementado imediatamente a codificação, hoje todos o fazem, caso
contrário não conseguiriam demonstrar a sua produção e, consequentemente, obter financiamento.
Os médicos codificadores só exercem esta
função, ou também podem fazer clínica?
Existe de tudo um pouco. Há médicos codificadores
que só vivem desta actividade, mas há muitos outros que têm a sua especialidade, fazem clínica num
centro de saúde ou num hospital e, paralelamente,
fazem codificação. Por outro lado, existem ainda
casos de médicos que fazem codificação sem serem
remunerados por essa responsabilidade.
É preciso obter algum título especial para assumir as funções de médico codificador?
Ainda não. É apenas necessário fazer uma formação
que é dada pelo Ministério da Saúde e que tem a
duração de 15 dias. É curta, porque os médicos têm
uma formação muito vasta que lhes permite, rapidamente, aprender a codificar. Se não fossem médicos,
a formação teria de ser, naturalmente, muito mais
longa. Nos EUA, por exemplo, os administrativos
recebem uma formação de três anos nesta área.
Só existem médicos a codificar?
Em Portugal, só existem médicos codificadores.
E esta é uma função que apenas deve dizer respeito aos médicos?
Em Espanha, por exemplo, existem casos de enfermeiros que codificam. Nos EUA, são administrativos com formação específica para esta competência.
Em Portugal, o facto de apenas existirem médicos
codificadores prende-se com o contexto histórico.

O projecto da codificação arrancou no final da década de 80 e eram necessários resultados rápidos.
Aparentemente, nessa altura, havia médicos disponíveis e foi fácil cativá-los para esta área.
Mas, em Portugal, é obrigatório que seja um médico a codificar?
Não. É obrigatório ter o curso que é fornecido pelo
Ministério da Saúde, mas a verdade é que existem
outros profissionais que codificam. Aliás, ainda
recentemente, nos deparámos com esse problema
na Associação de Médicos Auditores e Codificadores Clínicos, pois tivemos um pedido de adesão de
dentistas que fizeram o curso de codificadores do
ministério. Em sede de assembleia-geral, decidimos
não aceitar a sua inscrição como sócios efectivos,
porque entendemos que estes profissionais não deveriam poder assumir funções de codificadores,
dado que a sua formação clínica é menor do que
a dos médicos e, nesse sentido, necessitariam de
maior número de horas de formação do que aquelas
que actualmente são fornecidas pelo Ministério da
Educação.
Ou seja, um gestor hospitalar, por exemplo, que
tenha feito o curso do Ministério da Saúde pode,
actualmente, ser contratado como codificador?
Sim. Na prática isso pode acontecer, pois, infelizmente, ainda não existe qualquer regulamentação
para esta actividade. Mas a contratação de um codificador é uma situação melindrosa, uma vez que
o seu papel passa por ler relatórios compostos por
diários médicos, diários de enfermagem, folhas terapêuticas, histórias clínicas, relatos cirúrgicos… O
codificador tem de ler toda essa informação, identificar determinados conceitos, como o diagnóstico
principal, diagnósticos adicionais de comorbilidade
ou de complicação, os procedimentos cirúrgicos e
a cada um desses conceitos ou termos associar um
código da classificação internacional. Para fazer
este trabalho, é preciso ter conhecimentos clínicos e
respeitar um código de sigilo médico.

apENaS OS MÉDICOS
DEVERIaM pODER CODIFICaR
EM pORTUGaL
É contra a possibilidade desta actividade vir a ser
assumida, no futuro, por profissionais de outras
áreas, como acontece nos EUA ou em Espanha?
Neste momento sou contra essa possibilidade. Para
que isso venha a acontecer, é necessário definir um
currículo de formação, de forma que sejam definidos todos os parâmetros necessários para formar
um profissional na área da codificação clínica.
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FERNaNDO LOpES
Um dos mais
antigos codificadores do país.

A

luno da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto, Fernando
Lopes começou a trabalhar no Hospital
de S. João em 1982, enquanto Interno
de Policlínica. Em 1985, acabou por ser
colocado no Funchal, mas a estadia na
Madeira durou apenas 17 dias. Voltou
ao Continente e ao Hospital de S. João
a convite de Casimiro Azevedo para
concorrer ao lugar de Técnico Superior
aberto, entretanto, pela faculdade.
Apesar de, naquela altura, continuar
a exercer alguma clínica, assumiu o
abandono da carreira hospitalar e a
opção pela academia.
Em 1988 surge o primeiro curso
para codificadores, promovido pelo
Ministério da Saúde. Achou a ideia
“interessante” e, após a formação, ficou
“imediatamente ligado à actividade”.
É, actualmente, um dos mais antigos
codificadores do país.
Durante o seu percurso profissional,
a s sum iu diversa s f unçõe s. Foi
formador dos cursos de codificadores
do ministério e fez auditoria externa a
unidades hospitalares. Hoje, é o auditor
coordenador do Hospital de S. João e
consultor do Ministério da Saúde para
esta área.

Gostariam de ver a actividade
dos codificadores ser reconhecido como uma competência
pela Ordem dos Médicos?
Sim. Julgamos que é extremamente importante que esta actividade seja regulada, para
evitar que médicos dentistas
ou outros profissionais possam
começar a codificar. Se vier a
existir uma competência atribuída pela Ordem dos Médicos,
os profissionais da codificação
clínica verão a sua formação reconhecida e, simultaneamente,
serão obrigados a revalidar a
competência de forma periódica.
Nesse sentido, a Associação de
Médicos Auditores e Codificadores Clínicos vai pedir que a
Ordem Médicos crie uma competência na área da codificação.
E que tipo de pressão vai ser
feita junto do Ministério da
Saúde, uma vez que é a entidade competente por ministrar
os cursos de codificação?
Há vários anos que temos vindo
a sensibilizar a tutela, nomeadamente a Administração Central
do Sistema de Saúde (ACSS),
para a necessidade de haver uma
regulamentação da actividade,
mas tem havido um grande desinteresse, uma vez que não negam formação a profissionais não
médicos. Gostaríamos que o ministério promovesse a qualidade
desta actividade, porque codificar implica formação contínua.

ESTIMa-SE qUE EXISTaM
600 MÉDICOS CODIFICaDORES
EM aCTIVIDaDE
É considerado o pai da Associação de Médicos
Auditores e Codificadores Clínicos (AMACC),
fundada oficialmente há cerca de um ano. Quais
são os objectivos deste organismo?
Queremos dinamizar a actividade, congregar os
associados para melhorar as condições de trabalho
e, principalmente, para partilhar conhecimentos,
uma vez que existem hospitais que têm codificadores que estão completamente isolados dos colegas,
não recebem novidades, não se actualizam e não
acompanham a evolução natural desta actividade.
Durante o próximo ano, queremos dinamizar a associação, nomeadamente organizar aquele que será
o I Congresso dos Médicos Codificadores.

Quantos médicos codificadores existem em Portugal?
Provavelmente, ninguém tem os números exactos.
O Ministério da Saúde chegou a fazer alguns levantamentos, mas nenhum recente. Estimo que existam cerca de 600 em actividade, mas este número
pode ser exagerado ou pecar por defeito.
Como é que funciona o sistema de codificação
em Portugal?
Temos utilizado um sistema de codificação que é
uma modificação clínica da ICD-9 (a CID-9-MC),
a mesma utilizada nos EUA. É actualizada todos os
anos com novos códigos e, por isso, tentamos que os
sistemas informáticos dos hospitais os reconheçam
o mais rapidamente possível, para que possam ser
utilizados. A codificação tem de obedecer a normas
e é preciso respeitar as guidelines internacionais,
sob pena da codificação poder alterar a produção de
um hospital, no bom ou no mau sentido.
Há algum tipo de fiscalização destes procedimentos?
Anualmente, o Ministério da Saúde faz auditorias,
verificando uma determinada percentagem dos
processos codificados. No entanto, existe um défice
do número de auditores externos.

MINISTÉRIO Da SaÚDE pODE
ESTaR a pERDER DINHEIRO
Se a codificação tem implicações no financiamento das unidades hospitalares, uma vez que
mede a produção, isso pode significar que existe
a hipótese de haver hospitais que recebem mais
financiamento do que deveriam, em virtude da
produção poder estar a ser sobreavaliada?
Sim, é verdade e o inverso também. O orçamento
do Ministério da Saúde é apenas um, mas pode
acontecer que esteja a pagar a mais a um hospital
e exista outro que esteja a ser prejudicado. Em última instância, o ministério pode perder dinheiro,
caso a codificação esteja a ser mal conduzida. A
título de exemplo, uma área onde se reconhece que
existem abusos tem a ver com doentes obesos que
são alvo de algumas intervenções cirúrgicas. Muitas vezes, associam-se os “episódios cirúrgicos” a
três ou quatro procedimentos diferentes e, embora,
nalguns casos isso seja verdade, noutras há uma
multiplicação artificial do número de cirurgias. Em
2005, por exemplo, decidiu-se aplicar aos Grupos
de Diagnóstico Homogéneos (GDH) o programa de
recuperação das listas de espera de cirurgia. Como
era preciso que cirurgiões trabalhassem mais, fora
do seu tempo normal de serviço, era também necessário pagar mais. Neste contexto, o Ministério recorreu aos GDH para pagar cirurgias, adulterandose o conceito do GHD, criado para pagar episódios
de internamento e não cirurgias individuais (um
episódio de internamento em que ocorram várias
cirurgias é sempre facturado ou financiado por um
único GDH). n

