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Editorial
Está em distribuição a versão 4.30 do programa Auditor.
Esta newsletter destinase apontar algumas funcionalidades na utilização do programa e a sugerir
metodologias na realização da auditoria interna que tirem partido desta ferramenta de trabalho.
Com o programa Auditor é distribuído um PDF com as release notes onde se descrevem as alterações em
relação à versão 4.01d produzida em 2010.
Veja as Release notes do programa Auditor, versão 4.30, junho de 2013

Configurações
Para os computadores que já corriam a versão 4.01d não há grandes alterações a fazer. Nos
computadores institucionais sem permissões para os utilizadores comuns apenas será necessário dar
permissões para a nova pasta Audit430 (ou outra em que o programa seja instalado).
No Menu da Configuração é importante, para que não haja registos que fiquem por listar, alterar a opção
de listagem das mensagens confirmadas para "S" (Sim), uma vez que, por defeito, ficou configurada com
"N" (Não).

Mensagens do programa
Muitas perguntas têm sido feitas relativamente
ao valor das mensagens de alerta ou de erro do
programa.
Há
quem
as
respeite
inquestionavelmente como se fossem sempre
mandatórias.
É importante, por isso, lembrar a hierarquização
das fontes relativas à codificação pela ICD9CM
as quais se escalonam do seguinte modo:

Uma instrução oficial da ICD9CM: "use um código
adicional"...

1º  As instruções e convenções oficiais da
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própria ICD9CM contidas tanto no índice
alfabético como na lista tabular.
2º  As Guidelines oficiais
3º  O Coding Clinic, a única publicação
autorizada
pelas
quatro
Partes
cooperantes para o desenvolvimento da
ICD9CM a emitir orientações relativas a
este sistema de classificação.
4º  Os consensos emitidos pela ACSS
5º  O Portal da Codificação e dos GDH
(http://portalcodgdh.min

O consenso relativo aos reinternamentos da mãe e/ou filho
saudável

saude.pt/index.php/P%C3%A1gina_principal)
6º  As convenções locais estabelecidas no próprio hospital e que não colidam com as fontes
anteriores.
Como se pode ver o programa Auditor não está nesta lista porque é uma ferramenta, um auxiliar de
auditoria, e não tem valor mandatório.
Não pode deixar de mencionarse que parte das mensagens e alertas do programa Auditor correspondem
às validações dos chamados Medicare Code Edits (MCE) nas quais consta, por exemplo, Diagnóstico
principal inaceitável clinicamente (455). Estas validações, que se descrevem no Portal, apesar de
enquadradas no contexto do Medicare, não deixam de ser pertinentes como normas relativas a boas
práticas médicas.
Assim, e por exemplo, uma admissão para colocação e ajuste de pacemaker cardíaco é um dos muitos
códigos V assinalados como inaceitáveis quando utilizados como diagnóstico principal, o que deve ser
interpretado como uma indicação para a sua realização preferencial em regime de ambulatório. Se um
determinado doente foi admitido no hospital para realizar este procedimento e o processo clínico é
entregue ao médico codificador, este não deverá hesitar em o codificar. E se o médico auditor, nas suas
rotinas de auditoria interna, for alertado para a existência deste episódio com diagnóstico principal
inaceitável, ele deverá verificálo e confirmar a mensagem de alerta.
Já a existência de um número significativo destes e doutros casos merecedores deste alerta deverá
originar um report aos gestores (clínicos) hospitalares responsáveis por esta linha de produção de modo
a equacionarse, por exemplo, a possibilidade de ambulatorização desses procedimentos.
Com excepção das mensagens que traduzem erros formais de codificação, como é o caso da utilização de
códigos de Manifestação como diagnóstico principal (721) todas as mensagens do programa Auditor
devem ser pensadas como passíveis de uma qualquer explicação e, como tal, poderem ser confirmadas e
deixadas como tal, sem qualquer correção.
Um exemplo de mensagem que tradicionalmente já é verificada pelos médicos auditores internos é o GDH
468 que corresponde a episódios em que foi realizado um procedimento cirúrgico extenso que não teve
relação com o diagnóstico principal. É errado pensar que o episódio deva ser corrigido para alterar o
GDH. Após a necessária verificação (auditoria) a mensagem pode ser confirmada e o episódio arquivado.
Vejase, a este propósito, a página do Portal GDH 468 (Cir.) Procedimentos extensos, em B.O., não
relacionados com o diagnóstico principal.

Metodogias de auditoria interna
O programa Auditor é uma ferramenta de ajuda à auditoria interna. Já se descreveu uma forma de
Procedimento de Auditoria Interna da Codificação Clínica. Vejamos uma outra metodologia para os casos
em que não seja possível proceder a listagens diárias de toda a produção codificada.
Poderá começarse por fazer uma estatística de um período recente de codificação: o último mês, por
exemplo. Exportamse os registos novos e os modificados nesse período de tempo e produzse uma
estatística dessa produção imprimindo (ou gravando em texto) o relatório Primitivo do programa Auditor.
Este relatório é então examinado para identificar as áreas (críticas) com maior taxa de não
conformidades. Serão, por exemplo, a obstetrícia, as causas externas, ou os códigos de combinação ...
Dos dois relatórios existentes no programa Auditor o Primitivo é o mais adequado para esta tarefa uma
vez que, para além de mais detalhado, apresenta a informação relativa às mensagens que foram
confirmadas. Analisandoo apercebemonos de áreas de não conformidade que necessitam de melhoria.
Vamos analisar, por exemplo, a secção dos procedimentos:
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Relatório do programa Auditor: secção dos Procedimentos

1  Código de procedimento no Bloco Operatório inespecífico
Esta mensagem não está contabilizada nesta estatística.

2  Códigos de procedimento duplicados
Estão assinalados 6.185 códiogs de procedimento duplicados dos quais 4.927 foram confirmados.
Estes códigos são duplicados sempre que o doente é submetido mais do que uma vez a um determinado
procedimento ou quando a realização do mesmo é bilateral. É normal a cura cirúrgica de varizes ser
bilateral e este pode ser um dos procedimentos mais frequentemente duplicados. Mas uma outra secção
do programa Auditor pode darnos uma ideia de quais os códigos mais frequentemente duplicados: a
grelha da qualidade,

Relatório do programa Auditor: grelha da qualidade (fragmentos)

Nesta imagem podem verse fragmentos da grelha da qualidade de um relatório do programa Auditor
salientando a secção dos códigos dos procedimentos duplicados: a listagem está ordenada pelo código da
ICD9CM e foram salientados os 1.125 códigos 38.59 da cirurgia de varizes, os 421 + 251 códigos de
turbinectomia, e os 175 + 127 códigos de miringotomia.

3  Procedimentos no BO sem diagnóstico relacionado
Estão assinalados 257 códigos nestas condições dos quais 151 foram confirmados.
Não é raro encontrar episódios em que foi realizado um determinado procedimento cirúrgico sem
aparente relação com os diagnósticos existentes mas estes registos devem ser todos verificados pois a
probabilidade de erros de codificação e de recolha é elevada. E é significativo verificar que só 151 dos
257 casos tenham sido verificados e confirmados...

4  Procedimento de redução sem diagnóstico de fratura
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4  Procedimento de redução sem diagnóstico de fratura
Embora seja frequente encontrar diagnósticos de fratura aos quais não correspondeu qualquer
procedimento de redução, já o contrário não é comum. Mas dois casos assinalados estão confirmados
pelo que devem ter sido verificados.

5  Procedimento de redução sem diagnóstico de luxação
Está contabilizado um caso em que foi codificado um procedimento de redução de luxação na ausência de
um diagnóstico de luxação correspondente. Este caso não foi confirmado e iremos verificálo a seguir.

6  Sutura de órgão sem diagnóstico da lesão respetiva
Sempre que se codifica a sutura dum nervo, dum tendão, duma artéria, do duodeno... é espectável que
exista o diagnóstico de lesão nervosa, tendinosa, arterial, duodenal...
A não verificação do par sutura  diagnóstico deve levar à auditoria do episódio codificado pois a
probabilidade de erro de codificação ou de recolha é grande! Vejase, nesta listagem, que só 28 casos,
dos 44 existentes, foram confirmados. Todos os casos não confirmados devem ser auditados.

7. Inserção de stent coronário sem angioplastia coronária
É a angioplastia coronária o procedimento considerado cirúrgico, não a implantação do stent. Por esse
motivo a codificação dum stent sem um código de angioplastia deve ser verificada. Tanto é assim que o
Coding Clinic[1] acabou por dar instruções para a codificação da angioplastia (mesmo que não
mencionada) sempre que exista implantação de stent.

8. Inserção/remoção de pacemaker s/terminais e viceversa
Um pacemaker colocado numa bolsa subcutânea só funcionará se estiver ligado ao coração por elétrodos.
Sempre que se implanta um pacemaker será de esperar que sejam implantados também os necessários
elétrodos. Daí esta mensagem.
Dos 9 casos assinalados neste relatório foram confirmados 6. Vai ser necessário averiguar o que se passa
com os restantes 3.

9. Combinação errada de pacemaker e terminais
E é de esperar que, se for implantado um pacemaker de câmara única, ele tenha um correspondente e
único elétrodo. E que à implantação dum pacemaker de câmara dupla sejam associados dois elétrodos,
um para cada câmara. O não respeito por este princípio deve ser verificado e, nesta estatística, há 2 em
4 casos que não foram verificados.

10. Verificar a codificação simultânea de prótese de disco e discectomia
Os códigos da ICD9CM de substituição de disco intervertebral, 84.6x, incluem a discectomia (exérese do
disco). Por seu lado o código da discectomia, 80.51, exclui a discectomia acompanhada de inserção de
prótese de substituição de disco intervertebral. Não há, por este motivo, nenhuma dúvida de que os
códigos 84.6x e 80.51 não podem associarse.
Na caso em apreço esta mensagem não foi emitida nenhuma vez.

11. Verificar a não codificação da ventilação em GDH de traquestomia
Se tiver sido codificada uma traquestomia num determinado episódio de internamento, deverá verificar
se se houve ventilação invasiva (mecânica) e se ela foi codificada. Os 5 casos assinalados na listagem
foram todos verificados.

12. Verificar a sequenciação dos códigos dos procedimentos cirúrgicos
O agrupador de GDH reconhece até 30 códigos de diagnósticos e até 30 códigos de procedimentos. Se
uma cirurgia no episódio a agrupar for codificada, por exemplo, em 35º lugar, só os primeiros 30 códigos
serão enviados ao agrupador e o código que codificou a cirurgia não terá qualquer papel no agrupamento
(por não ser enviado ao agrupador) e obterseá, se não houver mais nenhum código de cirurgia, um
GDH médico.
Na listagem em apreço não está contabilizado nenhum destes casos.

13. Verificar hérnia unilateral e cura cirúrgica de hérnia bilateral ou viceversa
Pode um doente com uma hérnia inguinal bilateral ser operado apenas a uma delas num determinado
episódio. Mas a codificação de uma cura cirúrgica bilateral de hérnias inguinais num doente em que se
codificou apenas uma hérnia inguinal é, com grande probabilidade, uma não conformidade de codificação.
Estes casos deverão ser auditados. Foi o que aconteceu com os 4 casos assinalados nesta estatística.

14. Código adjunto sem codificação da cirurgia
Dizer que um doente foi operado com assistência de computador e não codificar a cirurgia realizada,
codificar a realização de um procedimento na bifurcação de um vaso e não dizer qual foi o procedimento
ou, ainda, assinalar a transplantação a partir do cadáver e não codificar que órgão foi transplantado é
uma falha de codificação a corrigir. Na lista em análise há 6 destes casos os quais deverão ser auditados
http://wikifarinha.gim.med.up.pt/index.php/Newsletter_da_Codifica%C3%A7%C3%A3o_N.42__24_de_junho_de_2013

4/9

05/01/2016

Newsletter da Codificação N.42  24 de junho de 2013  Testes

e, provavelmente corrigidos.

15. Não há procedimentos realizados
É habitual, num hospital de agudos, serem codificados um ou mais procedimentos, mesmo que o doente
não esteja mais do que um dia internado. A inexistência de códigos de procedimentos é um alerta que
deve ser verificado porque pode correspodner a um lapso de recolha dos respetivos códigos.
Na estatística em apreço foram verificados 60 dos 113 casos reportados.
As mensagens assinaladas com números significativos serão então analisadas. Para esse efeito pedese
uma listagem com seleção das mensagens escolhidas e que se orienta para a impressora ou para
documento de texto. Procedese agora à análise do texto assim produzido e onde se vão selecionar os
processos a serem auditados fisicamente.
Analisemos alguns dos episódios encontrados na base de dados (clique na imagem para ampliar):

2. Nos queimados são muito frequentes os procedimentos duplicados. A duplicação dos
desbridamentos neste episódio foi confirmada pelo médico auditor interno

3. O procedimento de laparoscopia foi realizado para investigar um testículo retido (ausência de
testículo no escroto ou criptorquidia). O agrupador de GDH não reconhece esta associação e por isso
a agrupou no GDH 477. reparese que o médico auditor validou o agrupamento no GDH 477 mas
poderia também confirmar a mensagem 805 pois o procedimento está mesmo relacionado com o
diagnóstico.
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5. Foi codificada redução de luxação da mão e dedos e o diagnóstico de luxação do carpo e
metacarpo: ou a redução era do carpo/metacarpo ou o diagnóstico era da mão/dedos  um dos
códigos está mal. Reparese que só foram confirmadas as mensagens relativas à duplicação e ao
GDH 477

6. Foi codificada sutura de laceração obstétrica mas não há qualquer diagnóstico de laceração...
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7. Foi codificada a inserção de stent mas não a angioplastia que é habitual nestas situações.
Segundo o Coding Clinic a angioplastia deve ser codificada mesmo que não mencionada
especificamente.

8. Foi codificada a implantação do pacemaker mas falta a codificação da necessária implantação dos
elétrodos

9. Foi codificada a substituição dum pacemaker mas, em vez de uma eventual substituição dos
elétrodos, foi codificada a sua inserção inicial o que não faz sentido. Reparase na codificação do
MCDT que é coerente com a inserção inicial dos elétrodos.
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15. Uma sessão de hospital de dia em que terá sido esquecida a codificação do procedimento de
radioterapia

O preenchimento de notas de não conformidade pode ser um veículo
pedagógico de formação interna dos codificadores. Um impresso
apropriado pode ser o que se mostra à direita e que deve ser preenchido
com os seguintes elementos:
porque foi selecionado o episódio: por causa da mensagem do
programa Auditor, para responder a solicitação do serviço ou do
cirurgião, por seleção aleatória, etc.
descrição, uma a uma, das não conformidades encontradas;
diagnósticos e procedimentos que não foram codificados ou que o
foram indevidamente;
regras de codificação, instruções da ICD9CM ou guidelines que não
foram respeitadas;
sugestão de como fazer, uma a uma, as correções indicando, se
necessário, as respetivas entradas no índice alfabético;
classificação das não conformidades.

Um tema de codificação

Um impresso utilizado em
auditoria interna da
codificação clínica

Nas reações adversas a fármacos em uso
terapêutico codificamse as manifestações e a(s)
causa(s) externa(s) relativas às substâncias
farmacológicas implicadas.
Veemse no entanto, com alguma frequência, em
vez da codificação da manifestação, os códigos
da subcategoria 995.2x de efeitos adversos não
especificados.
Estes códigos, embora válidos na ICD9CM, não
devem ser utilizados em ambiente hospitalar
uma vez que não é verosímel diagnosticar uma
reação adversa no internamento e não saber
quais foram as manifestações (necessárias para
que se fizesse o diagnóstico).
Neste sentido o Coding Clinic[2] refere o
seguinte:
O código 995.2 Unspecified adverse
effect
of
drug,
medicinal,
and
biological substance não deverá ser
utilizado em ambiente hospitalar como um substituto da falta de documentação.
O processo clínico deverá ter algum sinal ou sintoma documentado do que foi a reação adversa a
determinado fármaco. Se não existir documentação peçaa ao médico responsável pelo doente.
A reação adversa pode ser documentada como um achado laboratorial anormal na ausência de
mais documentação.
O código 995.2 é permissível no contexto do ambulatório, em raras circunstâncias, quando não
houver mais documentação disponível.
Este aviso aplicase à codificação de quaisquer reações adversas, independentemente do fármaco.
O uso de 995.2x deve pois ser evitado porque traduz falta evidente de documentação.

Agenda
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Agenda
Julho, 13  Seminários de Codificação do Hospital de São João
Seminário de Codificação Clínica no Centro Hospitalar de São João
Outubro
3, 5ª feira  Reuniões da Equipe de Médicos Auditores e Codificadores colaboradores da ACSS
14 a 16 (2ª, 3ª e 4ª feira) das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30 no Porto  Curso de
Atualização em Codificação Clínica
21 (2ª feira) das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30 no Porto  Curso de Clarificação dos erros
mais frequentes em Codificação Clínica
Novembro
18 a 29, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30 em Lisboa  Curso de Formação em Codificação
Clínica e dos GDH
Dezembro
2 a 4 (2ª, 3ª e 4ª feira) das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30 no Porto  Formação em
Auditoria Interna da Codificação Clínica
12, 5ª feira  Reuniões da Equipe de Médicos Auditores e Codificadores colaboradores da ACSS

Referências
1. ↑ "When a stent is inserted an angioplasty by definition is performed. Therefore, when an arterial
stent is inserted, angioplasty should be coded, even if there is no mention of a separate
angioplasty or atherectomy." Angioplasty, Atherectomy, and Stent Insertion: Coding Clinic, Third
Quarter 2012 Page: 13
2. ↑ Clarification  unspecified adverse effect of drug. Coding Clinic, Second Quarter 1997 Page: 12
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