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     Caros colegas: 
  
     Muita coisa aconteceu durante este verão. Foi publicada uma nova portaria 
de GDHs que tem efeitos desde 1 de Agosto. Foi actualizado o agrupador, o 
qual passou do HCFA DRG 16.0 (códigos de Outubro de 1998) para o AP-DRG 
21.0 (códigos de Outubro de 2003). Foi alterada a folha de codificação, na qual 
foram incluídas outras variáveis a recolher (depois de identificadas no processo 
clínico). Foi, ou está a ser, alterado o programa Integrador de GDHs (com o 
qual é recolhida a codificação efectuada).  
     Tudo isto implica uma atenção extra dos codificadores (e, aliás, do restante 
pessoal administrativo da Estatística e da Facturação). 
     Vários colegas já referiram a dificuldade em arranjar livros da CID-9-MC 
apropriados para a nova versão do agrupador, e, da parte dos que têm livros 
recentes, a dificuldade de escolher os códigos de mapeamento necessários.  
  
     Se visitarem o nosso fórum de discussão poderão encontrar tópicos relacionados com estas 
realidades como os seguintes: limiar inferior de internamento, Nova portaria , Nova 
Portaria - Facturação , manuais codificação , Cirurgia Obesidade ...  

     É uma altura em que precisamos de partilhar mais informação.  

 
 
1 - Nova Portaria 
  
     A portaria 567/2006 de 12 de Junho já entrou em vigor. Trás novas regras, 
que dirão respeito mais aos colegas que interagem com o Serviço de 
Facturação, mas também a actualização da codificação utilizada até aqui, o 
que diz respeito a todos nós.  
     Será bom que a conheçamos pois a actividade de codificação é essencial 
neste contexto e teremos sempre uma palavra a dizer. 
 
 
  
2 - Novo agrupador de GDHs 
  
     Tinha sido distribuído aos hospitais, já em Julho de 2005, o material 
necessário à implementação do agrupador que a nova portaria dos GDHs, que 
estava para sair, iria implicar. 
     Esse material constava dum CD com o programa da 3M a acompanhar o 
respectivo manual, dum conjuntos de mochilas (HASP's) solicitadas 
previamente pelo hospital, do Manual de Definições dos GDHs e dum ofício 
explicativo: "Implementação do novo agrupador em Grupos de Diagnósticos 
Homogéneos (GDH) - All Patient DRG 21".   
     Durante Agosto de 2005 foi enviado pelo IGIF Porto um mail aos hospitais 
com as instruções necessárias à instalação duma nova versão do Integrador de 
GDHs. 



     A esta mensagem seguiu-se uma outra (já em Janeiro de 2006) com as 
instruções para actualizar as licenças das mochilas (que só funcionavam até 
31/12/2005). 
  
     Agora que todos os hospitais deveriam estar a utilizar este agrupador, seria 
conveniente  verificar se todos os passos foram dados: 
     - actualização das mochilas de acordo com as instruções divulgadas pelo 
IGIF (ver e-mail enviado) 
     - instalação do programa da 3M em cada posto de trabalho (equipado com 
uma mochila) a partir do CD e utilizando as instruções do ofício... 
     - instalação da nova versão do Integrador de GDHs (atenção às 
actualizações enviadas pela Dra. Estelina). 
  
  
  
3 - Nova aplicação de GDHs e novo impresso de codificação 
  
     Após uma revisão da folha de codificação, tendo em vista a inclusão de 
novas informações necessárias para o processamento da produção acrescida 
no SIGIC, foi proposta pelo IGIF uma nova folha de codificação (ver Circular 
Informativa N.º 3 do IGIF, de 24/8/2006) e determinada a alteração da 
aplicação de recolha dos GDHs (Integrador). 
     Desconheço, neste momento, até que ponto o Integrador foi alterado. Sei 
que a Dra. Estelina estava a trabalhar no mapeamento dos códigos da CID-9-
MC (ver mais a baixo). 
  
     Quanto à alteração da folha de codificação, as novidades consistem no 
seguinte: 
     - desaparecimento do diagnóstico de admissão; 
     - adição de "Cuidados paliativos/continuados" aos motivos de transferência 
para outro hospital; 
     - possibilidade de recolha de mais do que um código de morfologia tumoral; 
     - recolha do número de semanas de gestação (NB: também há códigos 
novos da ICD-9-CM para codificar as semanas de gestação); 
     - recolha do n.º de dias em cuidados intermédios; 
     - recolha do n.º de dias em ventilação mecânica invasiva (NB: a CID-9-MC 
só codifica abaixo e acima das 96 horas consecutivas); 
     - recolha da presença das seguintes condições: infecção nosocomial, 
antibioterapia terapêutica e/ou profilática, bilateralidade e/ou simultaneidade de 
procedimentos cirúrgicos; 
     - recolha do resultado de internamento (NB: ainda não foi especificado, mas, 
eventualmente, será Curado, melhorado, mesmo estado, piorado, falecido); 
     - recolha da identificação (n.º mecanográfico) do operador (o funcionário 
administrativo que recolheu a informação no computador). 
     - recolha da data (de codificação?, de recolha no Integrador?) 
  
  
  



4 - Programa Auditor 
  
     O programa Auditor tem sido distribuído durante as acções de formação em 
Auditoria Interna da Codificação Clínica. 
     A última versão foi distribuída em Abril de 2006, mas existem algumas 
tabelas, entretanto actualizadas, no sítio da APIM -> Codificadores -> 
Programa Auditor (ver em http://apim.med.up.pt/page/codificadores.html?id=05.01.00)  
     Em especial foi actualizada agora a tabela dos GDHs para evitar as 
mensagens indevidamente emitidas de "GDH do Ambulatório não constante na 
Portaria do D.R." 
     Foram também actualizadas as tabelas dos diagnósticos e dos 
procedimentos de modo a serem reconhecidos os códigos da ICD-9-CM de 
Outubro de 2006.  
  
     Está prevista a utilização do novo agrupador: são reconhecidos os GDHs da 
versão 21. Foi acrescentada uma opção no Menu de Configuração destinada a 
identificar (internamente, ao programa Auditor) qual a versão do agrupador com 
que os registos foram agrupados;  
  
     A Dra. Estelina, do IGIF, está a trabalhar na funcionalidade de mapeamento 
de códigos novos para os de Outubro de 2003, que são aqueles que o 
Agrupador AP-DRG versão 21.0 (utilizado no programa Integrador de GDHs) 
reconhece. Não sei até que ponto esta funcionalidade irá (códigos de 2005? 
2006? ...) mas a informação foi actualizada com os códigos de Outubro de 
2006.  
  
  
  
5 - Livros de codificação 
  
     Estão em vias de serem publicados os livros de codificação de 2007 (que 
incluem os códigos de Outubro de 2006). Será a versão que as livrarias vão 
apresentar aos hospitais. 
     Não vai ser fácil arranjar livros de 2004 (com os códigos de Outubro de 
2003 reconhecidos pelo Agrupador AP-DRG versão 21.0) mas, mesmo que 
isso fosse possível, seria pena ter de utilizá-los, ignorando todos os códigos 
novos surgidos posteriormente.  
     A solução ideal será utilizar os livros actuais e deixar ao computador (ao 
Integrador de GDHs) o trabalho de encontrar os códigos antigos que devem ser 
utilizados em substituição dos mais recentes. 
     Assim, a base de dados fica com os códigos actuais, permitindo, deste 
modo, codificar tecnologias, cirurgias e diagnósticos mais recentes, sendo os 
códigos mapeados (antigos) apenas utilizados para efeitos de agrupamento.  
     É importante continuar a pedir ao IGIF esta funcionalidade! 
  
     Para os colegas que perguntaram, há livrarias de Lisboa que costumam 
enviar publicidade aos hospitais - Livraria Escolar Editora (até 1999?), e 
Saber+ (tel. 219169010) (até 2003).  
  



     Em alternativa, os livros poderão ser encomendados às editoras 
americanas. Se consultarem, por exemplo, o sítio da Ingenix ( 
http://www.ingenixonline.com/Modules/default/default.asp ?) verão anunciados 
para o fim do mês de Setembro os livros 2007 ICD-9-CM Expert for Hospitals, Vol. 1, 
2 & 3 (Spiral)  por US$ 97.95 ou 2007 ICD-9-CM Professional for Hospitals, Vol. 1, 2 & 3 
(Compact)  por US$ 82.95. 
     Vejam também a PMIC em 
http://www.medicalcodingbooks.com/icd9cm/hospitals/icd9cm2007_choice.html  
  
     Como termo de comparação poderei dizer que o Hospital de São João 
adquiriu 19 livros de 2003 à Ingenix por US$1.458,84 (incluindo custos de 
envio) equivalentes aproximadamente a 1500€. A aquisição destes livros à 
Saber+ teria custado 131,25€ x 19 = 2500€  
  
     Enquanto o programa Integrador de GDHs não reconhecer códigos novos 
(verifiquem, por favor, as actualizações do programa enviadas pelo IGIF aos 
hospitais!) poderão utilizar-se as listas de códigos com mapeamento 
disponibilizadas no sítio da APIM -> Codificadores -> Recursos de Codificação 
-> ICD-9-CM Conversion Table (ver em http://apim.med.up.pt/page/codificadores.html?id=05.01.00 ) 
     A sugestão dum nosso colega é utilizar estas listas para escrever na Lista 
Tabular dos livros da ICD-9-CM os códigos de mapeamento junto de cada 
código novo que não seja reconhecido pelo Integrador/Agrupador, de modo 
que, quando a consulta dos livros levar a um código "marcado" (novo), se 
utilize o seu mapeamento.  
  
  
  
6 - Códigos novos posteriores a Outubro de 2003 
  
     Para além dos códigos de Outubro de 2003, válidos para este agrupador 
AP-DRG 21.0, foram criados vários outros em Outubro de 2004, Outubro de 
2005 e Outubro de 2006, os quais aparecem, inevitavelmente, nos livros de 
2005, 2006 e 2007.  
     Para se ter uma ideia desses códigos foram afixadas no sítio da APIM -> 
Codificadores, duas listagens com estes códigos e com o respectivo 
mapeamento: uma para os diagnósticos e outra para os procedimentos. 
     Foram também afixadas (em cache), neste sítio, as listas tabulares e os 
índices alfabéticos dos diagnósticos e dos procedimentos da edição de Outubro 
2006 da ICD-9-CM. Poderão ser utilizadas para consulta ou pesquisa.  
  
  
  



9 - Cartoon 
  
     Publicado na newsletter HCPro Coder Connection de 20/9/2006, anexo um cartoon que 
nos diz muito. A legenda original é a seguinte:  
 
"We tried dedicating this computer to decipher our doctors' handwriting."  

 
 
     Se ainda não o fez, subscreva esta newsletter em hcPro's healthcare 
Marketplace.  
 
 
   
------------------------------------------------------------ 
Participe nesta newsletter com informações ou temas para discussão. 
  
Se não for médico codificador ou auditor, ou se não quiser receber esta Newsletter, envie um mail para fernando@med.up.pt 
com a assunto "unsubscribe ". 
  
Se quiser inscrever um colega na lista de subscriptores, envie um mail para fernando@med.up.pt com a assunto " subscribe" 
e o nome, hospital e endereço de e-mail. 
  
Se não tiver espaço suficiente na caixa do correio, diga-me, e convidá-lo-ei para o GMail (o mail do Google) que dá 2 GB de 
espaço gratuito! Se necessário, crie uma conta nos portais gratuitos (sapo, aeiou, iol, etc.) apenas para me enviar um e-mail, 
uma vez que o convite do GMail segue obrigatoriamente por correio electrónico.  
  
Aviso: as notas de codificação são, sempre que possível, apoiadas em referências do Índice Alfabético, da Lista Tabular e do 
próprio Coding Clinic . No entanto, outras notas são apenas propostas de codificação e, por isso, eventualmente questionáveis. 
Embora válidas no contexto do Hospital de São João, a utilização destas notas noutros contextos é da inteira responsabilidade 
do utilizador, não sendo os autores responsáveis pelos erros, incorrecções e eventuais prejuízos na avaliação externa ou na 
facturação do GDH resultante do agrupamento da informação codificada.  
------------------------------------------------------------ 
  
  
�


