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Editorial
Esta Newsletter é dedicada ao 7º Congresso da AMACC, a realizar no fim do próximo mês de fevereiro, e
cujo programa acaba de ser disponibilizado. Interessa divulgar este evento, que se realiza uma vez por
ano, e que reúne profissionais e interessados nos temas da codificação clínica, dos GDH e dos sistemas
de classificação de diagnósticos e procedimentos. É uma oportunidade de atualização pessoal, de
encontro e de partilha de experiências entre os médicos codificadores.

Local e datas
O 7º Congresso Nacional da Associação dos Médicos Auditores e Codificadores Clínicos (AMACC) realiza
se no Hospital de Braga (https://www.hospitaldebraga.pt/) nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2015 (sexta e
sábado).

Temas do Congresso
Neste congresso serão abordados os seguintes temas:

Codificação Clínica
A codificação clínica em Portugal é exercida por médicos. A formação necessária é curta e só com uma
experiência longa se vão adquirindo as capacidades para uma boa codificação. Os médicos hospitalares,
sem formação de codificação, são obrigados a codificar em várias aplicações informáticas utilizadas no
exercício da atividade de prestação de cuidados. Este paradigma irá manterse? A formação pré
graduada da medicina não deveria contemplar, de algum modo, a codificação clínica?
As Guidelines oficiais, ignoradas durante vários anos depois da implementação dos GDH em Portugal, são
atualmente uma referência incontornável para uma correta codificação. Mas será que os codificadores as
utilizam, as conhecem, já alguma vez as leram?
A ACSS, com base no trabalho da Comissão Técnica da Codificação Clínica e da Comissão de
Acompanhamento, onde participam médicos codificadores, auditores, formadores ou que, de qualquer
outro modo, têm colaborado com a ACSS nesta área, publicou já uma série de "consensos" através de
circulares normativas. Um dos temas do congresso é dedicado a estes consensos.
A codificação da diabetes é importante, dada a sua prevalência nos doentes internados e as complicações
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resultantes do atingimento dos seus órgãos alvo, mas há conceitos como, por exemplo, a definição de
descompensação, que carecem ainda de sistematização. O registo, a codificação e a casuística das
manifestações da diabetes são temas que constam do programa deste congresso.
O controlo da qualidade da codificação clínica é exercido pela ACSS através da realização de auditorias
externas. A equipa de auditores é reduzida e não é suficiente para realizar as auditorias que seriam
desejáveis. Por outro lado há sempre lugar a alguma contestação, tanto sobre a metodologia como sobre
os resultados apresentados. Que novidades nos irão ser dadas nesta área?
São conhecidas, também, quer a tendência da codificação "criativa" ou upcoding, quer a deficiente
codificação ou downcoding resultante da falta de registos clínicos, de formação e, talvez, de alguma
negligência. Estes temas estarão, também, presentes neste congresso.

Passagem da ICD9CM para a ICD10CM&PCS
Estão a decorrer os trabalhos preparatórios para substituir o sistema de classificação das doenças
atualmente utilizado, a ICD9CM, pela ICD10CM (diagnósticos) e pela ICD10PCS (procedimentos). As
aplicações informáticas têm de ser atualizadas, é necessário adquirir novos livros de codificação e formar
os médicos codificadores para que, em 1 de janeiro de 2016, a mudança se possa fazer. Toda a
informação relativa a esta mudança será bem vinda.

Agrupadores de GDH
No ano 2013 começou a utilizarse a versão 27 do agrupador APDRG depois da utilização, durante um
período de sete anos, da versão 21 do mesmo agrupador. Em 1 de janeiro de 2015 os hospitais do SNS
passaram a agrupar os seus episódios de internamento com o APRDRG, uma família diferente de
agrupadores, que introduziu alterações significativas nos GDH disponíveis, nos seus pesos relativos e,
consequentemente, na avaliação da produção e do financiamento, e para cujos efeitos os hospitais foram
alertados, mas que ainda não começaram a sentir. Vai ser útil, por este motivo, abordar esta temática.

Utilização da base de dados nacional os GDH
Este tem sido um tema presente nas várias edições dos congressos da AMACC. Nesta edição de 2015
serão considerados os indicadores hospitalares calculados centralmente pela ACSS e localmente pelo
Hospital de Braga. Que diferenças serão assinaladas? Outros preletores, entre os quais o próprio
bastonário da OM irão pronunciarse sobre indicadores produzidos a partir dos dados codificados. Não
deixarão, seguramente, de ser abordadas as questões de qualidade da codificação clínica. Não se pode
ignorar que a codificação cumpre as funções complementares de alimentar, por um lado, a avaliação da
produção e, por outro, a epidemiologia e a investigação clínica. Um preletor irá analizar a evolução, o
tratamento e os dados codificados sobre o cancro da próstata. Haverá lugar, ainda, para falar sobre a
qualidade em saúde. De que modo se poderá obter informação sobre a qualidade dos serviços prestados
a partir a codificação clínica? Será que a qualidade da segunda permite a avaliação da primeira?

Novidades
Uma evidente novidade deste congresso é o leque de personalidades que se prevê estejam presentes. É
a segunda vez que um bastonário da Ordem dos Médicos vem ao congresso da AMACC mas a presença
do Ministro da Saúde será uma estreia. Na senda do processo da criação da competência em Codificação
Clínica pela Ordem dos Médicos, atualmente em curso, a presença do Ministro da Saúde será,
seguramente, uma prova da atenção que esta atividade está finalmente a receber da parte da tutela.

Programa do Congresso
Ver em anexo.

AssembleiaGeral da AMACC
No fim do primeiro dia do congresso os associados da AMACC vão reunirse em AssembleiaGeral. Faz
parte da respetiva agenda a eleição os órgãos sociais desta associação para o próximo triénio. Volta a
exortarse todos os associados para a necessidade de participação na vida da associação através da
indicação de candidatos e da proposta de listas concorrentes.

Inscrições
A inscrição do 7º Congresso da AMACC deve ser feita online no formulário eletrónico
(https://docs.google.com/forms/d/1qDHgq_ph6EhOGDmtsCTOsbshxbP_XeOCqo4WP7ODDu4/viewform?
c=0&w=1&usp=mail_form_link) criado para este efeito.
A inscrição é gratuita para os associados da AMACC com a cotas em dia, bem como para os profissionais
do Hospital de Braga e José de Mello Saúde (anfitreões deste evento). Para todos os outros interessados
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o valor da inscrição é de 40 euros (foi aprovada pela Direção da AMAC a redução do valor inicial de 50
euros).
A inscrição inclui a frequência do congresso, a documentação e os almoços de trabalho. O jantar e as
atividades sociais não estão incluídos.
Os pagamentos devem ser feitos preferencialmente por transferência bancária de acordo com as
instruções existentes em Pagamentos de jóia e cotas na página da AMACC no Portal da Codificação e dos
GDH. Não esquecer de assinar a transferência ou de enviar um email para amacc@med.up.pt para
identificar quer o autor da transferência quer o destino do montante transferido.

Recebe esta Newsletter porque se inscreveu na AMACC, no Portal, ou de qualquer
outro modo manifestou interesse em a receber.
Participe com informações ou temas para discussão.
Se não quiser receber esta Newsletter, envie um email para amacc(a)med.up.pt com
a assunto "unsubscribe ".
Se quiser inscrever um colega na lista de subscriptores, envie um mail para
Amacc(a)med.up.pt com a assunto "subscribe" e o nome, hospital e endereço de email.
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