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Editorial
O ano de 2015 chegou ao fim. É tempo de balanço e de projetos para
2016.
Experimentámos o agrupador APRDRG 31 que apresenta os GDH
divididos em quatro níveis de severidade donde resulta uma distribuição
dos episódios com implicações significativas no índice de casemix e no
financiamento do hospital.
Ainda não vamos ter a ICD10 em 2016 mas teremos de a conhecer e
estudar de modo a podermos utilizála em 112017 se não houver mais
adiamentos.
O Congresso da AMACC no fim de Fevereiro será uma oportunidade para
refletirmos sobre estas e outras realidades com que nos depararemos
neste tempo de mudança.

Competência em Codificação Clínica pela Ordem dos
Médicos
Muitas candidaturas à Competência em Codificação Clínica foram aprovadas e a Competência atribuída, mas
existem ainda vários casos com falhas de documentação.
A ACSS desempenhou um papel importante na certificação da formação inicial e de atualização em ICD9CM
e no report dos episódios codificados pelos médicos codificadores. No entanto os hospitais deveriam informar
sobre as especialidades codificadas por este ser um parâmetro importante (as áreas de exercício) na grelha de
avaliação curricular.
Algumas das candidaturas não cumpriram os requisitos mínimos de admissão, quer por falta de formação
certificada (ponto 1.b. dos Critérios para admissão por consenso na competência em Codificação Clínica )
quer por falta de experiência prática e atividade continuada da codificação clínica (ponto 1.c.). Outras ficaram
muito perto da valorização curricular mínima necessária para a atribuição da competência. Neste último caso,
em que foi identificado um défice específico, será proposto um "tempo para o colmatar ou solicitar
informações adicionais" de acordo com o previsto (ponto 5.) dos mesmos critérios.

Próximo congresso da AMACC
O 8º Congresso Nacional da Associação dos Médicos Auditores e
Codificadores Clínicos (AMACC) está agendado para os dias 26 e 27 de
fevereiro de 2016 (sexta e sábado) e decorrerá no Centro Hospitalar da
Cova da Beira  Hospital Pêro da Covilhã, conforme proposta da Dr.ª
Margarida Ascensão aprovada em AssembleiaGeral de 27 de fevereiro de
2015.
Será uma oportunidade para partilharmos experiências e expertise na

Hospital Pêro da Covilhã

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3355202beb&view=pt&search=inbox&msg=151f961209a4866e&siml=151f961209a4866e
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codificação.
Um dos temas a abordar será a severidade no agrupador APRDRG. Como codificadores podemos ignorar o
GDH em que é agrupado cada episódio que codificamos e em que nível de severidade ele é classificado. Mas
os gestores hospitalares não ignoram de modo nenhum esta realidade.
Mas o que influencia o nível de severidade na codificação dum determinado episódio de internamento? E de
que modo o somatório dos níveis de severidade influenciam o casemix do hospital e, consequentemente, o
seu financiamento?
Outro tema será, de novo, a auditoria interna da codificação clínica. Que atividades, ferramentas e alertas
estão os auditores internos a utilizar para acompanhar a codificação diária e detetar possíveis não
conformidades? Os alertas do WebGDH são suficientes e funcionais? Há alternativas a serem utilizadas
(como, por exemplo, a DECISYSAPR® de que ouvimos falar no Congresso de Braga)?
E a organização administrativa do Núcleo de Codificação Clínica? O
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho propôsse apresentarnos
o projeto de Gestão Assistencial e Informatização de Altas para
Codificação Clínica, cuja metodologia assenta na informatização integral
do circuito de codificação clínica, incluindo as fases de recolha da
informação clínica, de distribuição aos médicos codificadores, de
codificação pelos médicos codificadores, de inserção na aplicação
WebGDH e de Auditoria de Codificação Clínica.
A próxima implementação dos sistemas de classificação de
diagnósticos ICD10CM e de procedimentos ICD10PCS , mesmo
prevista apenas para 2017, não pode ficar esquecida e sernosá
apresentada a codificação de alguns casos concretos.
Como se está a codificar nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores? Que formação receberam os
médicos codificadores? Quando começaram? Como foi o seu percurso? A que regras obedecem? Que
dificuldades sentem?
As experiências da codificação nos Açores e na Madeira sernosão relatadas pelos seus intervenientes.
Ouviremos seguramente algumas histórias de isolamento e de sacrifício mas também de sucesso.
Se o seu hospital não tem unidade de cardiologia de intervenção e vai
enviar um doente a outro hospital para fazer um cateterismo cardíaco e,
possivelmente, fazer uma angioplastia coronária, quem irá codificar o
procedimento: o seu hospital, que se responsabilizará pelo seu
pagamento? O hospital que o realizou? Ambos os hospitais? Este é um
tema que tem levantado muitas questões nos últimos anos e que justificou
a publicação da Circular Normativa Nº 16/2015/DPS/ACSS e que será o tema duma das sessões deste
Congresso.
A ICD9CM tem uma secção das Causas Externas para os efeitos adversos dos fármacos (E930E949).
Estes códigos são utilizados sempre que é documentado um efeito adverso de um medicamento corretamente
prescrito e administrado em conformidade. A atividade das Unidades de Farmacovigilância dependem de
notificações espontâneas. Não será possível utilizar a codificação hospitalar para alargar a atividade e o
alcance destas unidades? Numa sessão dedicada a esta temática a Unidade de Farmacovigilância do Norte
(UFN) irá relatarnos o que já foi realizado e o que ainda se pode conseguir nesta área da segurança do
medicamento.
A SNOMEDCT está a ser promovida pelo Centro de Terminologias
Clínicas em Portugal como a nomenclatura de referência para a
Interoperabilidade Semântica e Clínica dos Sistemas de Informação da
Saúde. Qual o papel da ICD9CM e da ICD10CM&PCS neste contexto?
Estamos perante uma ameaça ou uma oportunidade? Nesta sessão
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3355202beb&view=pt&search=inbox&msg=151f961209a4866e&siml=151f961209a4866e
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obteremos respostas para estas e outras questões relacionadas.
Hoje em dia o médico que vê um doente, seja no internamento, na consulta ou no serviço de urgência, deve
fazer os registos das suas observações e, se possível, fazêlo diretamente no sistema de informação
hospitalar (SIH) utilizando o teclado do computador. Esta tarefa é morosa, retira tempo de atenção ao doente,
e nem sempre é suportada por um SIH rápido e eficiente. Por vezes nem o receituário se consegue imprimir
(em tempo oportuno). Mais: algumas aplicações informáticas exigem a codificação de diagnósticos e de
procedimentos. Como reage o médico a este paradigma? E se nem tiver formação em ICD9CM nem for
médico codificador? Um colega internista irá relatarnos como se adaptou a esta realidade e como faz a gestão
do seu tempo de consulta.
O preenchimento das notas de alta do internamento deve respeitar um conjunto de normas e itens
obrigatórios de acordo com o Despacho 2784/2013 . Como estão os médicos a responder a esta norma?
Quer sobrecarga de tempo ela implica? Que dificuldades existem? As aplicações dos sistemas de informação
hospitalar como o SClínico foram adequadas para ajudar no preenchimento da nota de alta?
E o Comissão Técnica da Codificação Clínica (CTCC)? Qual é o seu
programa de atividade? Como tem trabalhado? Podemos contar com ela
quando nos defrontamos com problemas na área da codificação clínica e
não encontramos as necessárias soluções ?Que papel tem, hoje em dia,
a Comissão de Acompanhamento da codificação clínica, um grupo de
médicos codificadores que se reunia com a ACSS? Terá sido substituída
pela Comissão Técnica da Codificação Clínica (CTCC)? As funções de
acompanhamento, de consultadoria e de dinamização da codificação
clínica nos hospitais do SNS estarão esvaziadas de conteúdo?
É mais uma área de mudança... Que opções ou alternativas se propõem?
Numa sessão dedicada à codificação de áreas específicas vamos poder
contar com:
Codificação das patologias e procedimentos mais frequentes em
Cirurgia Vascular;

eunião da Comissão de
R
Acompanhamento

Codificação dos efeitos adversos;
Codificação do estrabismo e do glaucoma e respetivos procedimentos;
Codificação em Psiquiatria
Codificação das cirurgias da faringe, da laringe e maxilofacial;
A não esquecer na preparação do 8º Congresso da AMACC:
inscrevase atempadamente;
se é sócio da AMACC e pode, deste modo, estar isento da taxa de inscrição no congresso, não deixe para
o dia do congresso a atualização das cotas em atraso; pagueas comodamente por transferência bancária
para o NIB 0007 0000 0044 8796 4972 3, ou para a conta do Novo Banco 000448796497 e evite as filas e
a perda de tempo desnecessária:
se quer partilhar publicamente no congresso alguma experiência ou knowhow da sua atividade envienos a
sua proposta de apresentação para amacc(a)med.up.pt

Cursos de formação em codificação clínica pela ICD9CM
Já se realizaram seis cursos de formação em ICD9CM na Escola
Nacional de Saúde Pública (ENSP) entre outubro de 2014 e dezembro de
2015 numa parceria entre a ENSP e a ACSS. Na sequência do adiamento
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3355202beb&view=pt&search=inbox&msg=151f961209a4866e&siml=151f961209a4866e
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da implementação da ICD10CM&PCS em Portugal tornouse evidente a

http://ww2.ensp.unl.pt/ccclinica


conveniência de mais cursos de codificação pela ICD9CM. Estão
atualmente agendadas mais duas formações: a primeira de 18 a 22 de
janeiro e 1 a 5 de fevereiro de 2016, e a segunda de 15 a 19 de fevereiro e 29 de fevereiro a 4 de março de
2016.
Veja mais informações no sítio da ENSP em Curso de Codificação Clínica  Candidatura Online .

Um tema de codificação: Neoplasias intraepiteliais
A ICD9CM classifica as neoplasias em malignas (140  209), benignas
(210  229), carcinoma in situ (230234) e de comportamento incerto (235 
238). Mas qual é o lugar das neoplasias intraepiteliais que com frequência
crescente começamos a ver descritas nos exames histológicos?
As neoplasia intraepiteliais são lesões displásicas précancerosas que não
ultrapassam o epitélio. São classificadas em três tipos, I, II e III, sendo
este último já considerado neoplasia in situ.
Na ICD9CM estão previstas as neoplasias intraepiteliais do ânus (AIN),
do colo uterino (CIN), do endométrio (EIN), da próstata (PIN) e da vulva
(VIN), as quais se procuram no índice alfabético quer pelo
termo Dysplasia quer pelo termo Neoplasia:

http://www.hindawi.com/
journals/ijh/2014/678260/fig1/

Dysplasia
anus 569.44
intraepithelial neoplasia I (AIN I) (histologically
confirmed) 569.44
intraepithelial neoplasia II (AIN II) (
histologically confirmed) 569.44
intraepithelial neoplasia III (AIN III) 230.6
anal canal 230.5
mild (histologically confirmed) 569.44
moderate (histologically confirmed) 569.44
severe 230.6
anal canal 230.5
cervix (uteri) 622.10
cervical intraepithelial neoplasia I (CIN I) 622.11
cervical intraepithelial neoplasia II (CIN II) 622.12
cervical intraepithelial neoplasia III (CIN III) 233.1
mild 622.11
moderate 622.12
severe 233.1
prostate 602.3
intraepithelial neoplasia I [PIN I] 602.3
intraepithelial neoplasia II [PIN II] 602.3
intraepithelial neoplasia III [PIN III] 233.4
vagina 623.0
mild 623.0
moderate 623.0
severe 233.31

Dysplasia
vulva 624.8
intraepithelial neoplasia I (VIN I) 624.01
intraepithelial neoplasia II (VIN II) 624.02
intraepithelial neoplasia III (VIN III) 233.32
mild 624.01
moderate 624.02
severe 233.32
Neoplasia
anal intraepithelial I (AIN I) (histologically
confirmed) 569.44
anal intraepithelial II (AIN II) (histologically
confirmed) 569.44
anal intraepithelial III (AIN III) 230.6
anal canal 230.5
endometrial intraepithelial [EIN] 621.35
vaginal intraepithelial I (VAIN I) 623.0
vaginal intraepithelial II (VAIN II) 623.0
vaginal intraepithelial III (VAIN III) 233.31
vulvar intraepithelial I (VIN I) 624.01
vulvar intraepithelial II (VIN II) 624.02
vulvar intraepithelial III (VIN III) 233.32

Mas vários outros locais apresentam neoplasias intraepiteliais nos exames histológicos e não estão
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3355202beb&view=pt&search=inbox&msg=151f961209a4866e&siml=151f961209a4866e
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contempladas na ICD9CM. Devemos classificálas comodisplasias ou como outras doenças do local (órgão),
no caso das displasias (tipo I e II), e como carcinoma in situ, no caso dos tipos III. Assim, e por exemplo, uma
neoplasia intraepitelial dos ductos mamários (DIN) procurase no termo Dysplasia / mammary, que aponta
para a categoria 610 Benign Mammary dysplasias, e uma neoplasia intraepitelial do pâncreas (PanIE)
procurase por Disease / pancreas e classificase no código 577.8 Other specified diseases of pancreas.
Na tabela seguinte estão alguns dos tipos de neoplasias intraepiteliais mais frequentemente reportados nos
exames histológicos:
Displasia ligeira ou moderada
Neoplasia intraepitelial I ou II

Ânus

AIN I
AIN II

569.44

Colo uterino

CIN I
CIN II

Ductos biliares

I, ligeira
II, moderada

Displasia grave
Carcinoma in situ
Neoplasia intraepitelial III

AIN III
Anal 

230.6

622.11 I, ligeira
622.12 II, moderada

CIN III
Cervical 

233.1

BilIN I
BilIN II

575.8

BilIN III
Biliary 

230.8

Ductos mamários

DIN

610.9

Ductal 

233.0

Endométrio

EIN I
EIN II

621.35

EIN III
Endometrial 

233.2

Lóbulos mamários

LIN I,
LIN II

610.9

Pâncreas

PanIN I
577.8
PanIN II

Próstata

PIN I
PIN II

602.3

Vagina

VAIN I
VAIN II

623.0

Vulva

VIN I
VIN II

624.01 I, ligeira
624.02 II, moderada

Displasia mamária benigna
LIN III
Neoplasia intraepitelial lobular Lobular 

233.0

PanIN III
Pancreatic 

230.9

I ligeira
II, moderada

PIN III
Prostatic 

233.4

I, ligeira
II, moderada

VAIN III
Vaginal 

233.31

VIN III
Vulvar 

233.32

As opiniões expressas nesta newsletter são da responsibilidade do autor e não veiculam necessariamente as
posições da ACSS, da AMACC ou da Ordem dos Médicos.
Recebe esta Newsletter porque frequentou uma formação em ICD9CM, inscreveuse 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 subscritores, envie um mail para amacc(a)med.up.pt com a assunto
"subscribe" e o seu nome, instituição e endereço de email.


Com os meus cumprimentos,
Fernando Lopes
CIDES  FMUP
Tel. 22 551 3622 Fax 22 551 3623

Gabinete de Codificação
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