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10º CONGRESSO  

DOS MÉDICOS AUDITORES E CODIFICADORES CLÍNICOS 

Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE 

23 e 24 de fevereiro de 2018 

Programa  

 

Sexta-feira 23-02-2018 
 
– Manhã –  
 
09:00 – 09:30  
“De como aqui chegar” 
Dr.ª Maria Helena Ramalho Correia 
Resumo: os passos dados desde a década de 80 na implementação do sistema de classificação de 
doentes em grupos de diagnósticos homogéneos (GDH). 
 
09:30 – 10:30 
ICD-10-PCS Official Guidelines for Coding and Reporting - 2018 
Dr. Jorge Labandeiro, Hospital das Forças Armadas, Polo de Lisboa 
Resumo: A entrada da ICD 10 CM/PCS como versão oficial para a Codificação Clínica em Portugal 
constituiu uma mudança muito significativa, em especial, na codificação dos procedimentos. Importa 
pois, conhecer com detalhe aquelas que são as regras básicas da codificação dos procedimentos. O 
seu conhecimento permite responder a muitas das nossas dúvidas e, por isso mesmo, esta 
apresentação tem por objetivo revisitar essas regras básicas da codificação dos procedimentos, 
apresentando-as em vários casos clínicos. 
 
10:30 – 11:00 
Coffee-break 
 
11:00 – 11:30  
“Um olhar sobre a codificação” 
Dr.ª Lara Queirós, Hospital de Braga 
 
11.30 – 12:30 
Alguns procedimentos em Cirurgia Geral 
Dr.ª Manuela Aroso, Hospital das Forças Armadas, Polo do Porto 
Apresentação da codificação de alguns dos procedimentos realizados no âmbito da especialidade de 
cirurgia geral. 
 
12:30 – 14:00 
Almoço de trabalho 
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– Tarde – 
 
14:00 – 14:30 
Sessão solene de abertura do congresso 
 
14:30 – 15:00  
Alguns Procedimentos em Cirurgia Vascular 
Dr. Emanuel Dias, Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada 
 
15:00 – 16:30 
Complicações e procedimentos em acessos vasculares e peritoneais utilizados nas terapêuticas 
dialíticas (hemodiálise e diálise peritoneal) 
Dr. José Assunção, Nefrologista, Centro Hospitalar de Setúbal 
Resumo: Os acessos vasculares e peritoneais utilizados no tratamento da doença renal crónica 
terminal têm complicações que comprometem o sucesso da técnica dialítica e que carecem de rápida 
resolução. Esta apresentação tem o objetivo de apresentar a codificação das várias complicações 
(mecânicas, infeciosas, etc) e respetivos procedimentos (superficialização da veia basílica, lipectomia, 
remoção de PTFE, excisão de pseudoaneurismas, reanastomoses de FAV, trombectomia, implantação 
de catéter peritoneal por minilaparotomia com apoio de peritoneoscópio Y-TEC, reposicionamento de 
catéter peritoneal por laparoscopia, etc). 

16:30 – 17:00 
Coffee-break 
 
17:00 – 17:30 
Acidentes Vasculares Cerebrais 
Dr. Rafael Freitas, Hospital Dr. Nélio Mendonça – Funchal 
 
17:30 – Assembleia-Geral da AMACC 
18:30 – Cocktail de boas vindas no Centro Municipal de Cultura 
 

Sábado – 24-02-2018 
– Manhã – 
 
09:00 – 09:30 
Organização e funcionamento de um Gabinete de Codificação 
Dr. Amaral Bernardo, CHP 
Resumo: Descreve-se a importância do Gabinete de Codificação na estrutura e no funcionamento 
hospitalar: a sua organização, os apoios à codificação e o seu papel pedagógico na normalização do 
correto registo clínico no Centro Hospitalar do Porto. 
 
09:30 – 10:30 
SIMH – Sistema de Informação para a Morbilidade Hospitalar 
Engª Susana Rodrigues (SPMS), Dra. Ana Leitão (CHLO) e Dra. Cláudia Borges (ACSS) 
Resumo: Para responder à necessidade de reformular e adaptar os sistemas de informação nas 
instituições hospitalares, de forma a permitirem a codificação de episódios em ICD-10-CM/PCS, a 
SPMS desenvolveu o SIMH, a evolução do sistema WebGDH. 
Tem como principal finalidade recolher, editar e agrupar em GDH (Grupos de Diagnósticos 
Homogéneos) episódios de Internamento e Ambulatório, permitindo a integração de dados 
administrativos de vários sistemas (SONHO e outros). Garante que a codificação do episódio é feita 
na aplicação, tornando o serviço prestado mais eficaz e eficiente. 
Com o SIMH, o serviço melhora a vários níveis: Segurança; Qualidade Performance; Compatibilidade; 
Estabilidade; Robustez; Confiabilidade; Usabilidade e Melhor Qualidade de Dados, através de 
uniformização dos dados recolhidos nas várias entidades e da disponibilização de webservices 
verifica-se um maior número de entidades a utilizar integrações automáticas. 
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A implementação do SIMH arrancou, entre outubro e novembro de 2016, em três hospitais: Centro 
Hospitalar de São João, Centro Hospitalar Central e Hospital do Espírito Santo – Évora. Concluída a 
fase piloto, a SPMS iniciou o rollout nacional em janeiro de 2017. 
 
10:30 – 11:00 
Coffee-break 
 
11:00 – 11:30 
Alguns procedimentos em Cirurgia Plástica 
Dr.ª Isabel Guimarães, ULSM 
 
11:30 – 12:30 
Análise das respostas ao inquérito feito aos Médicos Codificadores Portugueses 
Dr. Miraldo Mota, Hospital José Luciano de Castro da Misericórdia de Anadia 
Dr. Catarina Órfão 
Resumo: Em 6-08-2017 foi colocado à comunidade dos médicos codificadores um conjunto de 
perguntas relativas à sua atividade. Para além do seu perfil demográfico, o que responderam quanto 
aos anos e tipo de atividade, tempo que demoram a codificar um episódio, hospitais, vínculo laboral, 
atualização, auditoria, etc. 
 
12:30 – 14:00 
Almoço de trabalho 
 
– Tarde –  
 
14:00 – 14:30 
Hematologia 
Dr.ª Cristina Fraga, Hospital do Divino Espírito Sangue de Ponta Delgada 
 
14:30 – 15:00 
Cancro da Mama: Tratamento Cirúrgico e Técnicas de Reconstrução 
Dr.ª Lisandra Martins, Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira 
Resumo: 
A abordagem do cancro da mama tem sofrido uma enorme evolução nos últimos anos, com 
tendência para terapêuticas menos invasivas. A Cirurgia Oncoplástica e de Reconstrução da Mama 
evitam as sequelas psicossociais associadas à mastectomia. Dessa forma, o médico codificador deve 
ter conhecimento dessas técnicas e da respetiva codificação. 
 
15:00 – 15:30 
Alguns procedimentos em Otorrinolaringologia 
Dr.ª Alexandra Lopes, Hospital da Horta 
 
15:30 – 16:00 
Coffee-break 
 
16:00 – 16:30 
Ferramenta de Auxílio à Codificação Clínica 
Eng.º Pedro Rodrigues, CODEX 
Resumo: O CODEX© consiste numa ferramenta auxiliar à codificação de processos clínicos que permite ao 

médico codificador construir uma base de dados personalizada cuja estruturação pode ser editada de forma 
contínua. Apenas é permitida a adição de códigos que existam efetivamente nos Manuais ICD-10 CM e ICD-10 
PCS, sendo dada ao codificador a possibilidade de personalizar os respetivos descritivos. As pesquisas de 
códigos durante o processo de codificação são realizadas recorrendo aos descritivos introduzidos na base de 
dados, permitindo-se a codificação integral dum processo clínico duma só vez (múltiplos diagnósticos e 
procedimentos). É ainda dada ao codificador a possibilidade de imprimir as codificações realizadas diretamente 
nas folhas de codificação (ambulatório e internamento), bem como de as gravar sob a forma de ficheiros PDF 
que podem ser usados, por exemplo, para efeitos de auditoria. 
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16:30 – 17:00 
Problemas na utilização do SIMH 
Dr.ª Branca Sousa, João Pedro Vaz, José Luís Peres - CHTV 
Resumo: O ponto de vista do utilizador do SIMH no seu dia a dia e as suas dificuldades. 

 
17:00 – 17:30 
A Codificação Clínica e os problemas associados à qualidade dos dados: perspetiva dos médicos 
codificadores 
Dr.ª Vera Alonso Pires 
Resumo: Esta apresentação abordará problemas ao nível dos Registos Clínicos e seus componentes, 
dificuldades associadas ao processo de codificação e entidades envolvidas na área da codificação 
clínica. 
 
17:30 – 18:00 
Insuficiência respiratória, Insuficiência Renal, Insuficiência Cardíaca 
Dr. Fernando Lopes, CHSJ 
 
20:30 – Jantar no Hotel São Miguel Park 
  
 
 
 


