
Dia 26 de fevereiro - sexta-feira 

08:30 Abertura do Secretariado  

09:15 Sessão de Boas-Vindas 
Margarida Ascensão, CHCB, Presidente do Congresso  

09:30 Workshop de codificação 1ª parte   

 Será uma sessão dedicada à realização de exercícios simples de codificação abordando áreas 
temáticas centrais ou representativas da atividade hospitalar ou que, por outro lado, têm 
sido sede de dúvidas e de discussão. 
Sugere-se que os interessados vão equipados com os seus livros da ICD-9-CM, os seus 
tablets, portáteis ou, no mínimo, uma esferográfica. As respostas e as regras implicadas em 
cada exercício serão apresentadas sumariamente e discutidas, se necessário. Haverá 
prémios para os médicos codificadores que mais perguntas respondam em conformidade. 90’ 

11:00 Intervalo  

11:30 Workshop de codificação 2ª parte 60’ 

12:30 Almoço 
O almoço de trabalho será serviço nas instalações do hospital; as senhas de acesso serão 
distribuídas 
com as pastas.  

14:00 Sessão solene de abertura 30’ 

14:30 Níveis de Severidade no APR-DRG e Gestão Clínica: Que Mudança?  

 Diego Arribas San Segundo, Sigesa / 3M 
Ricardo Mestre, ACSS  

 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. 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? 60’ 

15:30 Codificação do Estrabismo e do Glaucoma 
João Breda, Fernando Lopes CHSJ 30’ 

16:00 Intervalo  

16:30 Codificação pelo Processo Clínico versus pela Nota Alta: Avaliação no CHCB  

 Teresa Boto e Isabel Carvalho, ACSS 
Margarida Ascensão, CHCB                                                 

 Com a publicação da Circular Normativa Nº 23/2014/DPS/ACSS de 27-08-2014 ficou bem 
claro que a codificação deve estar suportada por documentos pertencentes ao período 
temporal de cada episódio de cuidados. Muitos hospitais perseguem o desiderato de que 
quem dá alta ao doente reúna as informações mais importantes na Nota de Alta dum modo 
tão completo quanto possível para que constitua o documento fundamental da codificação 
do episódio. 
Que acontece quando a codificação é realizada apenas com base na Nota de Alta? 
Nesta sessão ser-nos-ão reportados os resultados dum estudo comparativo entre a 
codificação utilizando todos os documentos do episódio e a codificação utilizando apenas a 
Nota de Alta. 30’ 

17:00 ICD-10-CM & PCS – Codificação de um caso clínico  

 Conceição Barata, H Évora                                                  

 Desde o Congresso de 2011 em Évora que a ICD-10-CM&PCS tem sido objeto de atenção. 
Desta vez veremos um caso clínico codificado neste novo sistema de classificação de 
diagnósticos ICD-10-CM e de procedimentos ICD-10-PCS e ser-nos-ão deixadas pistas para as 
diferenças e para as regras que deveremos respeitar a partir de 1-1-2017 se, entretanto, não 
acontecerem mais adiamentos da substituição da ICD-9-CM pela ICD-10-CM&PCS em 
Portugal. 30’ 

17:30 Codificação de Maus Tratos  60’ 

Fernando Lopes, CHSJ 

17:45 Codificação de Cirurgia Vascular 
João Rocha Neves, CHSJ 

18:00 Codificação de Cirurgia ORL: Faringe/Laringe 
Margarida Santos, CHSJ 

18:30 Projeto GAIACC  

 Ana Cristina Baptista, António Sousa Silva, Cassilda Cidade e Joana Duarte, CHVNG/E                     
O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho propôs-se apresentar-nos 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.                                                                   30’ 

19:00 Assembleia-Geral da AMACC  

 Na Assembleia-Geral da AMACC serão apresentados e discutidos temas de interesse comum 
para os seus associados e, em especial, serão apresentadas, discutidas e votadas as 
propostas para o local de realização do Congresso de 2017. 60’ 

20:00 Jantar  

Dia 27 de fevereiro - sábado 

09:00 Codificação nas Regiões Autónomas  

 Ana Raquel Santos, Saudaçor;  Teresa Sampaio Nóvoa, HDESPD; Lisandra Martins, HSEIT;  
Rafael Freitas, CH Funchal  

 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 ser-nos-ão relatadas pelos seus 
intervenientes. Ouviremos seguramente algumas histórias de isolamento e de sacrifício mas 
também de sucesso. 45’ 

09:45 Codificação das propostas cirúrgicas - SIGIC  

 Amaral Bernardo, CHP 
A codificação do SIGIC tem, todos o sabemos, regras diferentes da codificação hospitalar. Não 
podem ser utilizados os códigos de bilateralidade porque as cirurgias devem ser divididas em 
unidades nosológicas. Quem realiza esta tarefa nos hospitais? Quais são as regras mais 
importantes? Que cuidados se devem ter?                                                        30’ 

10:15 Simultaneidade de episódios agrupados em GDH O exemplo da Cardiologia de Intervenção 
na região Centro  

 Catarina Órfão e Miraldo Mota, ARSC  

 Se o seu hospital não tem, por exemplo, uma unidade de cardiologia de intervenção e vai 
enviar um doente a outro hospital para fazer um cateterismo cardíaco e, possivelmente, 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 desta sessão. 45’ 

11:00 Intervalo  

11:30 Estruturas de apoio e outros recursos ao serviço dos médicos codificadores e auditores  

 Isabel Guimarães, USLM, Fernando Lopes, CHSJ          
Com quem pode contar o médico codificador quando sente dificuldades na codificação? Que 
estruturas de apoio existem? Que recursos estão disponíveis? 30’ 

12:00 Ferramentas de auditoria Interna da codificação clínica 
Idalina Russell, H. Braga                                                              
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? 30’ 



12:30 Almoço  

14:00 Efeitos adversos dos fármacos: Como codificar e Papel na Farmacovigilância  

 António Nogueira, CHLO  
Inêz Vaz, UFN  

 A ICD-9-CM tem uma secção das Causas Externas para os efeitos adversos dos fármacos (E930-
E949). Estes códigos são utilizados sempre que é documentado um efeito adverso de um 
medicamento corretamente prescrito e administrado em conformidade. 45’ 

14:45 Ser médico no futuro: Ouvir, observar, tratar, registar? 
Henrique Martins, SPMS 
Margarida Ascensão, CHCB                                                  

 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, fazê-lo 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 não tiver formação em ICD-9-CM nem for 
médico codificador? 
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?                                                                         30’ 

15:15 Terminologias Clínicas, SNOMED-CT, ICD-9-CM, ICD-10-CM&PCS 
Licínio Kustra Mano, SPMS      
A SNOMED-CT 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 ICD-9-CM e da ICD-10-CM&PCS neste contexto? 
Estamos perante uma ameaça ou uma oportunidade? Nesta sessão obteremos respostas para 
estas e outras questões relacionadas. 30’ 

15:45 Codificação de cirurgia cardíaca 
João Pascoal, CHLS                                                                        15’ 

16:00 Intervalo  

16:30 Portal da Codificação Clínica 
Fernando Lopes, FMUP                                                            30’ 

17:30 Eleição da melhor apresentação do Congresso   

17:45 Encerramento  

 


