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Abstract

Introduction - Health records are used to help health professionals in the provision of health care,
constituting both clinical and legal support. In addition, health records are also the basis of clinical
coding. The recorded information is abstracted and categorized with a code from the International
Classification of Diseases - Tenth Revision - Clinical Modification/Procedure Coding System (ICD-10-
CM/PCS) and grouped into Diagnosis Related Groups, used in the calculation of hospital reimbursement.
Moreover, the administrative database generated with this data is widely used in research.

Objectives - This study is aimed at identifying problems, namely those arising from the recent
transition to ICD-10-CM/PCS, which compromise the coding activity and, consequently, the quality of
coded data. In order to fulfill this aim, it is important to identify problems in health records, coding
process, coding training and available resources. In addition, the identification of problems related to the
purposes of the coded data and their re-use, for example, for research, is another objective of this study.

Methods - Problems were identified according to the perspective of ten medical coders, gathered on
four focus groups sessions, undertaken between October and November 2017. The sample were sourced
from four public hospitals in Portugal. Focus groups were taped, transcribed and, through thematic
content analysis, information was grouped by themes, categories and subcategories related to the aim of
the study.

Results - There are several problems that influence the coded data: incomplete documentation, use
of abbreviations and acronyms and lack of specificity of the recorded information in health records; lack
of interaction between coders and physicians, which makes it difficult to clarify doubts by the coders;
variability in the coding process, difficulty in diagnoses’ coding, unavailability of resources and materials
to help coders in the coding process and lack of audits; and insufficient training for the coders. Concerning
to the purposes of the coded data, the problem of groupping software comes from the ICD-9-CM and the
lack of specificity in some areas were pointed out as problems with influence on hospital reimbursement
and research, respectively. Few interventions by the competent entities and poor interaction between
them and the coders were also pointed out as factors with influence on the coding activity.

Conclusion - The use of standards and the performance of health records’ audits could improve
the quality of health records. Furthermore, the adoption of electronic coding, clinical coding audits,
establishment of consensus for coding and the awareness of physicians and coders for the importance of
this activity are also important for improvements in the coding activity. The awareness of the competent
entities for the problems identified and their intervention in mitigating them, may improve the coding
activity and, consequently, the quality of the coded data and its purposes.

Key words - clinical coding, international classification of diseases, health records, diagnosis-related
groups, research, health information management, data quality, qualitative research, focus groups.
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Resumo

Introdução - Os registos clínicos têm a função de ajudar os profissionais de saúde na prestação dos
cuidados, constituindo um suporte clínico e legal. Os registos clínicos são também a base da codificação
clínica. A informação registada é codificada segundo a Classificação Internacional de Doenças - Décima
Revisão - Modificação Clínica/Sistema de Codificação de Procedimentos (CID-10-MC/SCP) e agrupada
em Grupos de Diagnósticos Homogéneos, usados no cálculo do financiamento hospitalar. Para além disso,
estes dados compõe a Base de Dados de Morbilidade Hospitalar, amplamente usada em investigação.

Objetivos - Identificação de problemas, nomeadamente os decorrentes da recente transição para a
CID-10-MC/SCP, que comprometem a atividade de codificação e, consequentemente, a qualidade dos
dados codificados. De forma a cumprir o objetivo principal, traçaram-se como objetivos específicos, a
identificação de problemas ao nível dos registos clínicos, do processo de codificação e da formação e dos
recursos disponíveis para aprendizagem dos codificadores. Para além disso, pretende-se a identificação
de problemas referentes às finalidades dos dados e à sua reutilização, por exemplo, para a investigação.

Métodos - Os problemas foram identificados segundo a perspetiva de dez médicos codificadores,
reunida em quatro focus groups, realizados entre outubro e novembro de 2017. A amostra foi adquirida
em quatro hospitais públicos portugueses. As sessões foram gravadas, transcritas e, posteriormente,
através de uma análise de conteúdo categorial temática, a informação foi agrupada em temas, categorias
e subcategorias de acordo com os objetivos do estudo.

Resultados - Foram identificados muitos problemas com influência na qualidade dos dados codi-
ficados: ausência de alguns documentos, uso de abreviaturas e acrónimos e falta de especificidade da
informação nos registos clínicos; falta de interação entre os codificadores e os médicos, o que dificulta
o esclarecimento de dúvidas pelos codificadores; variabilidade no processo de codificação, dificuldade na
codificação dos diagnósticos, indisponibilidade de materiais e recursos para auxiliar o processo de codifi-
cação e falta de auditorias; e formação insuficiente para os codificadores. Quanto às finalidades dos dados
codificados, o facto do agrupador ser proveniente da CID-9-MC e a falta de especificidade em algumas
áreas foram apontados como problemas com influência no financiamento hospitalar e na investigação,
respetivamente. As intervenções insuficientes por parte das entidades competentes e a pouca interação
entre estas e os codificadores também foram apontadas como fatores com influência na atividade de
codificação.

Conclusão - A adoção de normas e a realização de auditorias aos registos clínicos poderá melhorar
a qualidade dos mesmos. Para além disso, para melhorias na atividade de codificação, será importante
a adoção da codificação eletrónica, o estabelecimento de consensos para a codificação de determinadas
condições e a sensibilização de médicos e de codificadores para a importância desta atividade. A sen-
sibilização das entidades competentes para os problemas identificados, bem como a sua intervenção na
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mitigação dos mesmos, será essencial para melhorias da atividade de codificação e, consequentemente, da
qualidade dos dados codificados e das suas finalidades.

Palavras-chave - codificação clínica, classificação internacional de doenças, registos clínicos, grupos
de diagnósticos homogéneos, investigação, gestão da informação em saúde, qualidade dos dados, pesquisa
qualitativa, focus groups.
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Preâmbulo

Durante o meu percurso no Mestrado em Informática Médica, deparei-me com os temas da codificação
clínica, dos GDH, das bases de dados de morbilidade hospitalar e do financiamento hospitalar, que
me pareceram, desde logo, interessantes. Constatei que os dados codificados eram dados com muito
impacto, tendo como propósito primordial o financiamento hospitalar mas sendo também a base de
muitas investigações. Para além disso, perceber a forma como os hospitais eram financiados suscitou
ainda mais o meu interesse.

No final do primeiro ano do mestrado, abriu a concurso uma bolsa de investigação do Projeto NanoS-
TIMA cujo tema era as bases de dados administrativas, à qual decidi candidatar-me. Fui selecionada para
essa bolsa, e após várias reuniões com o Prof. Alberto, responsável pela bolsa, definimos que o trabalho
a desenvolver passaria, numa primeira fase, pela identificação de problemas associados à qualidade dos
dados codificados segundo a perspetiva dos médicos codificadores.

De forma a ficar mais contextualizada com o tema, na semana em que iniciei o meu trabalho, tive a
oportunidade de estar presente numa Ação de Formação em ICD-10-CM/PCS, dinamizada pela Associ-
ação dos Médicos Auditores e Codificadores Clínicos (AMACC). Nesta Ação de Formação contactei com
médicos codificadores e percebi que as dificuldades sentidas eram muitas, até porque a transição para a
ICD-10-CM/PCS era ainda muito recente.

A relevância da questão fizeram-me optar por nela basear a minha dissertação.
Espero com este trabalho contribuir para a evolução da atividade de codificação e para a melhoria da

qualidade dos dados codificados, de forma a permitir um melhor cumprimento das suas finalidades.
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Resultados Científicos

• Comunicação oral no “10º Congresso da Associação de Médicos Auditores e Codificadores Clínicos”,
na data de 23-24 de fevereiro de 2018, em Ponta Delgada, intitulada “A Codificação Clínica e os
problemas associados à qualidade dos dados: perspetiva dos médicos codificadores”;
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basis of clinical coding – is there enough quality? A qualitative study of coders’ perceptions.
Health Information Management Journal. (submetido)



xiv



xv

Índice

Agradecimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Resumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
Preâmbulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
Resultados Científicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
Índice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
Índice de Figuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii
Índice de Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
Acrónimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi

1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Revisão da Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Sistemas de Informação em Saúde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Registo clínico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2.1 Registo clínico em papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2.2 Registo clínico eletrónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.3 Codificação clínica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3.1 International Classification of Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3.2 ICD-9-CM e ICD-10-CM/PCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3.3 Codificação clínica em Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.3.4 Transição para a ICD-10-CM/PCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3.5 Outros fatores com influência no processo de codificação . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.4 Qualidade dos dados codificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.4.1 Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.5 Finalidades dos dados codificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5.1 Grupos de Diagnósticos Homogéneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.5.2 Financiamento Hospitalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.5.3 Investigação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3 Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4 Justificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37



xvi

5 Materiais e Métodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.1 Planeamento dos focus groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.2 Preparação dos focus groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.3 Moderação dos focus groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.4 Análise dos dados dos focus group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.4.1 Análise de conteúdo categorial temática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.5 Divulgação dos resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

6 Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.1 Registos clínicos e a sua qualidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.2 Dúvidas dos codificadores relativamente ao documentado no registo clínico . . . . . . . . . 51
6.3 Codificação clínica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.4 ICD-10-CM/PCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.5 Formação dos intervenientes envolvidos no processo de codificação . . . . . . . . . . . . . 57
6.6 Finalidades dos dados codificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

7 Discussão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
7.1 Sessão de apresentação dos resultados aos participantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
7.2 Registos clínicos e a sua qualidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
7.3 Dúvidas dos codificadores relativamente ao documentado no registo clínico . . . . . . . . . 66
7.4 Codificação clínica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
7.5 ICD-10-CM/PCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7.6 Formação dos intervenientes envolvidos no processo de codificação . . . . . . . . . . . . . 72
7.7 Finalidades dos dados codificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7.8 Limitações do estudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

8 Conclusão e Trabalho Futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

9 Referências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

10 Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
10.1 Guião do focus group para identificar problemas/barreiras associadas à atividade de codi-

ficação e à qualidade dos dados codificados no geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
10.2 Guião do focus group para identificar problemas/barreiras associadas à atividade de codi-

ficação e à qualidade dos dados codificados decorrentes da recente transição para ICD-10-
CM/PCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

10.3 Consentimento Informado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
10.4 Temas, categorias e subcategorias resultantes da análise de conteúdo categorial temática . 102
10.5 Resultados distribuídos por tema, categoria e subcategoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105



xvii

Lista de Figuras

Figura 2.1 Do registo clínico ao processo de codificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figura 2.2 ICD-10-PCS (Medical Coding Guide, 2017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figura 2.3 Formação dos GDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figura 2.4 Percurso dos dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27



xviii



xix

Lista de Tabelas

Tabela 2.1 Problemas relacionados com a transição para ICD-10-CM/PCS . . . . . . . . . . . . 19
Tabela 2.2 Problemas relacionados com os registos clínicos que podem influenciar a atividade

de codificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tabela 2.3 Outros fatores com influência na atividade de codificação . . . . . . . . . . . . . . . 22

Tabela 5.1 Caraterísticas dos participantes dos focus groups (n=10) . . . . . . . . . . . . . . . 43



xx



xxi

Acrónimos

ACSS Administração Central do Sistema de Saúde

AHIMA American Health Information Management Association

AMACC Associação dos Médicos Auditores e Codificadores Clínicos

BDMH Base de Dados de Morbilidade Hospitalar

CAC Computer-Assisted Coding

CDI Clinical Documentation Improvement

CINTESIS Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde

CMS Centers for Medicare and Medicaid Services

EPE Entidade Pública Empresarial

EUA Estados Unidos da América

FMUP Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

GCD Grandes Categorias de Diagnóstico

GDH Grupos de Diagnósticos Homogéneos

GEM General Equivalent Mappings

ICD International Classification of Diseases

ICD-9 International Classification of Diaseases - Ninth Revision

ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision

ICD-9-CM International Classification of Diseases - Ninth Revision - Clinical Modification

ICD-10-CM/PCS International Classification of Diseases - Tenth Revision - Clinical Modification/Procedure
Coding System

ICD-O International Classification of Diseases for Oncology

ILCD International List of Causes of Death

MCDT Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica



xxii

MEDCIDS Departamento de Medicina da Comunidade, Informação e Decisão em Saúde

NCHS National Center for Health Statistics

OMS Organização Mundial de Saúde

RCE Registo Clínico Eletrónico

RCP Registo Clínico em Papel

SI Sistema de Informação

SIH Sistema de Informação Hospitalar

SIMH Sistema de Informação para a Morbilidade Hospitalar

SIS Sistema de Informação em Saúde

SNOMED-CT Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms

SNS Serviço Nacional de Saúde

SPMS Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

ULS Unidade Local de Saúde



Introdução





3 Introdução

1. Introdução

Num hospital existe uma grande variedade de dados recolhidos, quer de dados clínicos quer de dados
não clínicos, uma vez que a prestação de cuidados envolve médicos, enfermeiros, técnicos e administrativos,
entre outros. Recolher e armazenar estes dados é essencial para tratamentos futuros aos pacientes,
planeamento de necessidades futuras, financiamento ao hospital e investigação.

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) têm a função de recolher e armazenar estes dados, promo-
vendo uma melhor comunicação entre a equipa que presta cuidados de saúde, apoiando os profissionais
de saúde através dos sistemas de suporte à decisão e através de alertas e lembretes e, ainda, auxiliando
o ensino e a investigação.

Os Registos Clínicos Eletrónicos (RCE) são os SIS mais complexos. São um repositório de informação
seguro e acessível por múltiplos utilizadores, que a ele têm legítimo acesso. Os RCE vieram desmaterializar
o processo clínico ao substituir os Registos Clínicos em Papel (RCP), proporcionando inúmeras vantagens,
mas também acarretando os riscos de guardar dados de saúde em formato digital.

Os dados relativos a diagnósticos e a procedimentos registados nos RCE e decorrentes de episódios
de internamento, ambulatório médico ou cirurgia de ambulatório são codificados através da International
Classification of Diseases - Tenth Revision - Clinical Modification/Procedure Coding System (ICD-10-
CM/PCS), que entrou em vigor em todos os hospitais de Portugal a 1 de janeiro de 2017 e veio substituir
a International Classification of Diseases - Ninth Revision - Clinical Modification (ICD-9-CM) vigente
até então.

A codificação clínica é o processo de atribuir códigos em formato numérico ou alfanumérico às infor-
mações sobre doenças ou procedimentos. Originalmente, era aplicada a dados relativos à mortalidade e,
atualmente, à morbilidade, classificando não apenas a causa de morte mas toda a informação clínica dos
doentes.

O Sistema de Informação para a Morbilidade Hospitalar (SIMH) é a aplicação disponibilizada pelos
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) a todos os hospitais públicos portugueses, para rea-
lizar e/ou recolher a codificação. O SIMH dispõe de uma ligação direta ao agrupador da 3M, o All Patient
Refined - Diagnosis Related Groups (APR-DRG) v. 31, permitindo, mediante algumas variáveis admi-
nistrativas e os dados codificados, agrupar o paciente em Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH),
coerentes em termos clínicos e de consumo de recursos. Cada GDH tem um peso relativo e um valor de
faturação definidos por portaria, permitindo assim a faturação aos terceiros pagadores e o financiamento
hospitalar.

Desta forma, o financiamento dos hospitais em Portugal é feito de forma prospetiva. O valor a pagar
por cada paciente não é o correspondente aos custos reais desse paciente para o hospital, mas sim o valor
que está definido quer na portaria reguladora para o GDH em que esse paciente ficou agrupado, quer no
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contrato-programa celebrado com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).
Este pagamento de natureza prospetiva incentiva a uma maior eficiência nos cuidados de saúde e a

uma utilização mais sustentável dos recursos, contribuindo, por exemplo, para a diminuição de dias de
internamento desnecessários (Dismuke and Sena, 1999).

Pelo que anteriormente ficou dito, conseguimos definir um percurso para os dados: os dados registados
nos registos clínicos, são a base dos dados codificados os quais, por sua vez, são a base do GDH gerado
e que origina o financiamento para o hospital. E, desta forma, percebe-se a relevância de ter uma boa
qualidade dos dados em todos estes momentos.

Para além de permitirem o financiamento dos hospitais, os dados codificados, o GDH gerado e algumas
variáveis administrativas vão ser compilados na Base de Dados de Morbilidade Hospitalar (BDMH), que
é largamente utilizada para fins de investigação e cálculo de indicadores.

É neste contexto que se percebe a importância deste trabalho: a identificação de possíveis problemas
ou barreiras, nomeadamente os decorrentes da transição para ICD-10-CM/PCS, que estão associados à
atividade de codificação e, consequentemente, à qualidade dos dados codificados. Problemas que advêm
dos registos clínicos, problemas relacionados com o próprio sistema de classificação e até problemas em
usar os dados codificados para outras finalidades, como por exemplo, para investigação, quando são
gerados, primordialmente, para fins de financiamento.

Neste trabalho, a identificação destes problemas será feita segundo a perspetiva dos médicos codifica-
dores, que será reunida através de focus groups.

Espera-se que este trabalho ajude a resolver e a ultrapassar algumas das dificuldades sentidas ao nível
da codificação clínica, o que permitiria melhorar a qualidade dos dados codificados e, consequentemente,
as finalidades que estes servem.
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2. Revisão da Literatura

2.1 Sistemas de Informação em Saúde

Um Sistema de Informação (SI) pode ser visto como uma combinação entre software, hardware e
redes de comunicação usados para recolher, processar, armazenar, analisar e distribuir informação com
objetivos específicos, facilitando todo um processo (Bourgeois, 2014)(Wilcox et al., 2014).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) um Sistema de Informação em Saúde (SIS) é
um mecanismo para armazenar, processar, analisar e transmitir a informação necessária para se planear,
organizar, operar e avaliar os serviços de saúde (OMS, 2008).

Existe num hospital uma panóplia de SIS: Financeiros para registar dados relativos a custos e receitas,
de Comunicação que fazem a gestão de mensagens entre departamentos/instituições, Departamentais de
Suporte responsáveis pelas operações de suporte à prestação de cuidados e ligação a sistemas de docu-
mentação (ex Radiology Information System - RIS), de Documentação Clínica para recolher e armazenar
dados do doente, entre outros (Wilcox et al., 2014). O Sistema de Informação Hospitalar (SIH)
deve servir como meio para as comunicações entre os diversos subsistemas (Wilcox et al., 2014).

As funções dos SIS passam pela aquisição, armazenamento e análise de dados; comunicação e integra-
ção; vigilância; suporte à decisão; geração de alertas; e auxílio à educação e à investigação (Wilcox et al.,
2014).

Desta forma, sendo a informação um aspeto fundamental para as instituições de saúde, os SIS têm um
papel muito importante nas mesmas. A recolha e o armazenamento da informação são importantes não
só para tratamentos futuros aos pacientes, mas também por uma questão de planeamento de necessidades
futuras, comunicação mais efetiva entre os profissionais de saúde, redução de erros médicos, gestão mais
eficiente dos registos do paciente, financiamento do hospital, entre outras finalidades (Wilcox et al., 2014).
Citando Silva-Costa et al., “a informação é o “oxigénio” que mantém vivas as empresas” (Silva-Costa
et al., 2009).

Estas finalidades dos SIS ficam, por vezes, comprometidas, uma vez que existem ainda muitos SIS
antigos que continuam em funcionamento e são implementados novos SIS diariamente. Desta forma, o
número de SIS é cada vez mais elevado e continua a existir pouca comunicação entre eles, o que dificulta
o cumprimento das suas funções. Por exemplo, dentro dos hospitais existe pouca coordenação e partilha
de dados entre o internamento, a urgência e a consulta externa, o que dificulta a partilha de informação
e, consequentemente, o seguimento do doente.

Este problema advém de os SIS serem desenvolvidos por diferentes empresas e cada empresa seguir
uma norma diferente, o que faz com que cada sistema tenha uma linguagem única. Se os SIS utilizassem
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a mesma norma, os dados clínicos estariam acessíveis onde e quando são necessários, não só dentro da
mesma instituição, mas também em instituições diferentes (Bacelar and Correia, 2015).

2.2 Registo clínico

O registo clínico pode ser definido como um “conjunto de documentos relativos a um indivíduo
contendo informações sobre o seu estado de saúde, história pessoal, exames realizados, contactos com os
serviços de saúde, cirurgias, terapêutica, etc.” (Lopes, 2010b).

No registo clínico devem estar presentes dados administrativos, antecedentes pessoais e familiares,
alergias, doenças crónicas, problemas em estudo e/ou tratamento, e exames subsidiários.

No contexto deste trabalho terão especial relevância o registo clínico de internamento e o registo clínico
de ambulatório. O registo clínico de internamento é, normalmente, composto por documentos relevantes
para o relato do episódio, como a folha de admissão e alta, história clínica, registo de sinais vitais,
prescrição terapêutica, pedido de MCDT e resultados dos exames (Lopes, 2010b). O registo clínico de
ambulatório contém o registo da primeira consulta por especialidade, o registo das consultas subsequentes
e o destino do doente (Lopes, 2010b).

Os registos clínicos são de elevada importância para o paciente e para o profissional de saúde; os
dados clínicos registados têm como uma das principais finalidades a prestação contínua dos cuidados dos
pacientes, sendo também importantes para apoiar a investigação, para fazer avaliações de saúde pública,
para colheita de dados sobre mortalidade, para a gestão e planeamento dos serviços de saúde e para dar
garantias da qualidade (Barata, 2014)(Lopes, 2010b).

Maria João Queiroz defende que existe “uma correlação entre a qualidade do registo e a qualidade
da prática” (Queiroz, 2009); por mais que a qualidade dos cuidados prestados tenha sido excelente, se o
registo dos cuidados for rudimentar, é isso que prevalece.

A qualidade do registo clínico é difícil de medir, até porque não há consenso na literatura quanto
à definição de qualidade. Muitos estudos apontam a completude, legibilidade, exatidão, adequação,
organização dos dados, entre outras, como dimensões da qualidade do registo (Hanson et al., 2012).
Quanto à organização dos dados, esta é feita com base nas orientações da instituição e nas preferências
do profissional. Os dados clínicos podem ser organizados segundo 3 tipos (Portal da Codificação Clínica
e dos GDH, 2010)(Queiroz, 2009):

• Time-oriented medical record - os dados clínicos e as informações são registados de forma cronoló-
gica;

• Source-oriented medical record - os dados clínicos são orientados segundo a origem, ou seja, se
provêm da história clínica, do exame físico ou de resultados de exames; ou

• Problem-oriented medical record - os dados clínicos são organizados por problema, e para cada
problema os dados são organizados segundo a norma SOAP que ajuda ao não esquecimento de
informações por parte do profissional de saúde, estruturando os dados em:

– S - Subjetivo - dados da história clínica referidos pelo paciente;

– O - Objetivo - dados do exame físico recolhidos pelo profissional de saúde;
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– A - Análise - resultados e conclusões quando compilados os dados subjetivos e objetivos; e

– P - Plano - plano médico, tratamento que será seguido pelo paciente para tentar resolver o
problema.

A presença de registos clínicos de qualidade é um dever do profissional de saúde; sem registos efetuados
não há nada a provar que os cuidados foram prestados ao paciente, a comunicação entre a equipa de
cuidados fica dificultada e, por vezes, acontece a repetição de exames médicos. Todas estas consequências
da falta de registos levam a que haja um aumento dos erros médicos, uma diminuição da qualidade dos
serviços prestados e uma gestão ineficaz dos recursos.

2.2.1 Registo clínico em papel

O Registo Clínico em Papel (RCP) é uma forma de registo clínico em que os dados são registados
em papel e armazenados em arquivos físicos. Cada profissional pode adaptar a introdução dos dados de
acordo com as suas preferências, não necessitando de um treino inicial específico.

Apesar de o RCP ser uma forma mais fácil de registo, os RCP acarretam alguns problemas, como
a conhecida “letra do médico” (ilegibilidade dos registos), a falta de estruturação, a duplicidade da
informação e estão ainda sujeitos às causas naturais, como inundações e fogos (Gartee, 2015).

Estes problemas dos RCP e ainda o facto de deixaram de conseguir suportar o contínuo incremento
da complexidade dos cuidados de saúde, a necessidade do processo clínico do paciente ser acedido em
diversos locais e por diferentes profissionais de saúde, bem como a necessidade de comunicação entre a
equipa de cuidados, levou ao aparecimento dos registos clínicos eletrónicos (Gartee, 2015)(Shortliffe and
Barnett, 2014).

2.2.2 Registo clínico eletrónico

O Registo Clínico Eletrónico (RCE) surgiu na tentativa de substituir o RCP e pode ser definido
como um repositório de informação seguro, acessível por múltiplos utilizadores, que a ele têm legítimo
acesso (Gartee, 2015)(Mcdonald et al., 2014).

Os RCE são mais do que a informatização dos RCP, permitem (Gartee, 2015)(Krist, 2015)(ACSS,
2009):

• armazenar dados e informações de saúde e a sua disponibilização sempre que necessário, de forma
confiável, ágil e segura, auxiliando a prestação de cuidados de saúde;

• o registo estruturado da informação a partir de listas pré-definidas, permitindo alertar o médico
para a correção de erros de introdução e eliminando informação ambígua;

• gerar cópias de segurança;

• avaliar a qualidade dos cuidados de saúde prestados;

• fazer a gestão e planeamento dos recursos de saúde;

• aceder a recursos do conhecimento, de acordo com a situação clínica em questão;
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• melhorar as práticas clínicas e a segurança dos pacientes através de sistemas de suporte à decisão;

• a comunicação mais integrada entre os membros da equipa de cuidados e entre os diferentes setores
da saúde;

• o apoio à investigação clínica e ao ensino; e

• o cálculo de indicadores clínicos, económicos e de gestão para melhorias e controlo.

Como podemos verificar pelas funções acima enumeradas, o registo estruturado dos dados traz van-
tagens mas, por outro lado, com os dados estruturados a dominar sobre o texto livre, a especificidade da
informação pode ser afetada.

Da mesma forma, apesar de terem como uma das vantagens a maior acessibilidade, caso haja uma
falha no sistema e/ou não sejam efetuados os procedimentos corretos, esta será catastrófica e impedirá
o acesso a todos os registos efetuados, podendo mesmo levar à perda de toda a informação (Mcdonald
et al., 2014).

Outra das caraterísticas dos RCE é a possibilidade de fazer copy&paste, inicialmente adotada com o
intuito de aumentar a eficiência do processo de registar e diminuir o tempo despendido, mas que agora é
apresentada como uma desvantagem, porque os médicos copiam informações de registos anteriores, e, por
vezes, os erros presentes num diário permanecem nos diários seguintes (Al Hadidi et al., 2017)(Heiman
et al., 2014)(March et al., 2016)(Hirschtick, 2006)(Shoolin et al., 2013).

Com a desmaterialização dos processos clínicos, devem também ter-se em atenção os riscos de guardar
informação de saúde em formato digital, entre os quais se destacam, a fuga de informação, o uso indevido
de dados para investigação científica, a quebra de confidencialidade, a perda de privacidade (Conselho
Nacional de Ética para as Ciências da Vida, 2011). Contudo, aplicando as leis e as políticas corretas, os
dados registados nos RCE poderão estar guardados de forma mais segura e confidencial do que nos RCP
(Mcdonald et al., 2014).

Espera-se que os RCE tragam melhorias para a performance dos hospitais, contudo a sua implemen-
tação é complexa, o que faz com que muito hospitais continuem a utilizar os RCP.

Algumas das barreiras apontadas à implementação dos RCE são os custos iniciais de implementação e
os custos de manutenção, a falta de suporte técnico, a complexidade e as limitações do sistema, e a falta
de normas nacionais para a troca de informação (Ayatollahi et al., 2014)(McGinn et al., 2011).

Para além disso, existem diversos fatores que influenciam a aceitação dos RCE pelos profissionais de
saúde. A resistência em mudar os hábitos de trabalho, a preocupação com a privacidade e segurança
dos pacientes, a preocupação de que a relação com o paciente fique comprometida, a necessidade de mais
treino, o tempo insuficiente e a baixa produtividade são algumas das dificuldades conhecidas (Ajami and
Bagheri-Tadi, 2013)(HL Struik et al., 2014)(Kruse et al., 2016).

2.3 Codificação clínica

Os registos clínicos que têm a finalidade, como se disse anteriormente, de auxiliar o médico a recordar
o que se passou com o doente, são também a base da codificação.

A codificação clínica é o processo de categorizar com códigos as informações dos registos clínicos me-
diante nomenclaturas e sistemas de codificação adequados (ACSS, 2017b)(Haliasos et al., 2010)(Tatham,
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2008). As informações a codificar podem ser referentes a episódios de internamento, ambulatório, hospital
de dia, consultas externas ou urgências (ACSS, 2017b). Ao longo deste trabalho será focada a codificação
clínica ao nível do internamento, ambulatório médico e cirúrgico.

A codificação era, originalmente, aplicada a dados relativos à mortalidade mas, atualmente, é usada
para classificar todos os episódios e procedimentos hospitalares com a finalidade de os reportar, fazer
uma gestão da qualidade, reembolsar o hospital e permitir a sua utilização em investigação (Burns et al.,
2011)(Chute et al., 2012)(Santos et al., 2008)(Tatham, 2008)(Watzlaf et al., 2015).

Os codificadores são quem traduz a informação contida no registo clínico relativa a diagnósticos,
procedimentos e causas externas, em códigos alfanuméricos.

Para realizar a tarefa de codificação, os codificadores não têm somente de analisar a informação dos
registos clínicos; esta deve ainda passar por um processo de abstração, através do qual os codificadores
selecionam a informação relevante e que será codificada (Bajaj et al., 2007).

Para a codificação de um episódio é necessário identificar do registo clínico as seguintes informações
(ver figura 2.1):

• diagnóstico principal, o qual, para efeitos de codificação, se define como o responsável pela
admissão do doente;

• outros diagnósticos onde se incluem, principalmente, as complicações e/ou comorbilidades, e que
são definidos como aqueles que em associação com o diagnóstico principal obrigam a um aumento
da estadia, em pelo menos um dia, de 75% dos doentes;

• causas externas que caraterizam as circunstâncias em que ocorreram as lesões; e

• procedimentos que englobam procedimentos realizados no bloco operatório, procedimentos diag-
nósticos ou terapêuticos.
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Figura 2.1: Do registo clínico ao processo de codificação

Sendo os registos clínicos a base da codificação, as barreiras dos registos clínicos são dos fatores com
mais influência também na codificação (Lucyk et al., 2017). Estudos feitos na Austrália, América, Ingla-
terra e Canadá, onde se aplicaram questionários a codificadores, revelaram que para os diferentes países,
na opinião dos codificadores, a documentação incompleta dos registos clínicos era o maior impedimento
para uma codificação de qualidade (McKenzie et al., 2004).

A especificidade da informação registada é também um ponto importante, uma vez que permitirá aos
codificadores a seleção mais exata dos diagnósticos e procedimentos (DeAlmeida et al., 2014)(Kurusz,
2015)(Santos et al., 2008).

Para melhorias ao nível da qualidade dos registos clínicos é essencial um envolvimento não só dos
codificadores, mas de todos os profissionais de saúde no processo de codificação. A interação entres estes
contribui para que a documentação seja cada vez mais completa e vá de encontro às necessidades dos
codificadores. Para além disso, fica facilitada a obtenção de esclarecimentos adicionais por parte dos
codificadores.

A forma como os profissionais de saúde encaram a atividade de codificação pode ser um dos fatores
a influenciar o seu envolvimento. Segundo Morrison et al., alguns profissionais de saúde não encaram
a codificação clínica como uma parte da sua profissão, mas sim uma tarefa realizada com finalidades
administrativas (Morrison et al., 2014).

2.3.1 International Classification of Diseases

Os sistemas de classificação são muito utilizados na área da saúde. Categorizam termos usados nos
cuidados de saúde e são ferramentas úteis para se fazerem análises estatísticas dos dados (Bramley, 2005).
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Os sistemas de classificação de doenças vêm desde 1763, quando Francois Bossier de Lacrois publicou
um sistema de classificação com as 10 maiores classes de doenças e 2,400 doenças individuais para ajudar
os médicos a fazer os diagnósticos (Hirsch et al., 2016)(Jetté et al., 2010). Em 1893, Jacques Bertillon
introduziu a Bertillon Classification of Causes of Death com 179 causas de morte (O’Malley et al., 2005).
Anos mais tarde, William Farr propôs a International List of Causes of Death (ILCD) (Jetté et al.,
2010)(Meyer, 2011).

Alguns dos sistemas de classificação utilizados atualmente são a:

• Current Procedural Terminology (CPT) - sistema de classificação que contém códigos para
procedimentos de diagnóstico e terapêutica;

• International Classification of Primary Care (ICPC) - sistema de classificação usado nos
cuidados primários;

• Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms (SNOMED-CT) - uma nomen-
clatura internacional e multilingue, que possui mais de 311,000 conceitos e 1 milhão de termos,
sendo a mais compreensiva e precisa terminologia de saúde (SNOMED International, 2017). É
usada em mais de 50 países e pode ser mapeada para outros sistemas de classificação, tais como
a ICD (SNOMED International, 2017). É por questões históricas e de acesso pago que não é tão
utilizada como a ICD; e

• International Classification of Diseases (ICD) - sistema de classificação para a morbilidade
e mortalidade, desenvolvido pela OMS, que está atualmente na sua 11ª Revisão (embora esteja
ainda em uso a 10ª).

A ICD disponibiliza códigos para classificar doenças e uma grande variedade de sinais, sintomas e
causas externas de lesões ou doenças, permitindo a análise, interpretação e comparação de dados de
mortalidade e de morbilidade de diferentes países em diferentes tempos (Jetté et al., 2010). A ICD é
ainda usada com fins estatísticos em diversas áreas, nomeadamente, pesquisas em saúde e políticas de
cuidados de saúde (Fiks and Grundmeier, 2014)(O’Malley et al., 2005).

Desde 1948 que a OMS assume a responsabilidade de preparar e publicar as revisões da ICD (Man-
chikanti et al., 2011). Em 1948 estava em vigor a 6ª revisão, que incluiu a morbilidade pela primeira vez,
tendo sido as 7ª, 8ª e 9ª revisões publicadas em 1957, 1968 e 1977, respetivamente (Manchikanti et al.,
2011)(Stephens et al., 2016).

A International Classification of Diseases – Ninth Revision (ICD-9) foi estruturada em 1970,
publicada em 1977 e adotada em 1980 pela OMS (Hirsch et al., 2016)(Centers for Disease Control and
Prevention, 2015). Em 1983 a OMS começou a trabalhar na International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems (ICD-10), que foi publicada em 1990 e adotada nos
Estados Unidos da América (EUA) em 1999 (Anderson et al., 2001)(Manchikanti et al., 2011). A ICD-10
contém cerca de 12,420 códigos, ao passo que a ICD-9 continha apenas 6,882 (Jetté et al., 2010).

A ICD-10 está em vigor em muitos países; em Portugal é utilizada desde 1998 para as estatísticas de
mortalidade.
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A 18 de junho de 2018, foi divulgada uma versão da ICD-11 para preparar a implementação nos
Estados-Membros (OMS, 2018).

2.3.2 ICD-9-CM e ICD-10-CM/PCS

Muitos países, partindo das versões da OMS, fizeram modificações de acordo com as suas necessida-
des específicas, resultando nos seus próprios sistemas de classificação, como por exemplo, ICD-10-AM
(Austrália), ICD-10-CA (Canadá) e ICD-10-CM/PCS (EUA). Estas modificações diferem no número de
códigos, capítulos e subcategorias (Jetté et al., 2010).

A ICD-9-CM, usada nos EUA desde 1979, foi criada pelo National Center for Health Statistics (NCHS)
e contém detalhes adicionais para a morbilidade, com a introdução de subclassificações de 5 dígitos nas
subcategorias de 4 dígitos (Lopes, 2013)(Manchikanti et al., 2011). Só em outubro de 2015 foi substituída
pela ICD-10-CM/PCS tendo tido, por isso, uma vida útil de mais de 30 anos.

Com os avanços da tecnologia médica e com a expansão de procedimentos cirúrgicos, os códigos da
ICD-9-CM começaram a apresentar pouca granularidade. A ICD-9-CM já não era robusta o suficiente
para servir as necessidades dos serviços de cuidados de saúde. Consequentemente, em 2003, a ICD-10 foi
testada pela American Hospital Association e pela American Health Information Management Association
(AHIMA) resultando a ICD-10-CM, que veio substituir os volumes I e II da ICD-9-CM (Stephens et al.,
2016)(Topaz et al., 2013).

O incremento de códigos foi de 14,000 para 90,000 diagnósticos (ACSS, 2016). E enquanto na ICD-9-
CM os códigos de diagnósticos eram compostos por 3 a 5 caracteres, sendo o primeiro carácter uma letra
ou número, na ICD-10-CM o número de caracteres varia entre 3 e 7, e o primeiro carácter é sempre uma
letra (exceto U) (ACSS, 2016).

Na ICD-10-CM/PCS, ao contrário da ICD-9-CM, os sistemas de codificação de diagnósticos e proce-
dimentos são sistemas autónomos e separados.

A ICD-10-PCS tem códigos únicos para as diferentes partes do corpo, para as diversas técnicas ci-
rúrgicas e para os devices utilizados. Veio substituir o volume III da ICD-9-CM, mas o vocabulário, o
uso das tabelas de códigos e as guidelines são diferentes (Sand and Elison-Bowers, 2013). Enquanto na
ICD-9-CM os códigos de procedimentos que existiam eram fixos, com a ICD-10-PCS estes passaram a
ser construídos através de tabelas, não existindo um código específico para cada procedimento.

Na ICD-9-CM existiam 4,000 códigos, constituídos por 3 a 4 caracteres e na ICD-10-PCS existem
76,000 códigos que são constituídos por 7 caracteres alfanuméricos, tendo cada um dos caracteres um
significado específico tanto para os procedimentos médicos como para os cirúrgicos (ver figura 2.2) (ACSS,
2014b)(ACSS, 2016).
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Figura 2.2: ICD-10-PCS (Medical Coding Guide, 2017)

A 1 de outubro de 2017 houve atualizações aos códigos da ICD-10-CM/PCS; entraram em vigor os
códigos FY (Fiscal Year) 2018, com 360 novos códigos, válidos de 01-10-2017 a 30-09-2018 (Linder, 2017).
A 1 de outubro de 2018 entrarão em vigor os códigos FY 2019 válidos de 01-10-2018 a 30-09-2019 (Centers
for Medicare and Medicaid Services, 2018).

A manutenção da ICD-10-CM é feita pelos NCHS e pelos Centers for Medicare & Medicaid Services
(CMS); a manutenção da ICD-10-PCS é feita pelos CMS (Johns et al., 2013)(Watzlaf et al., 2015).

Os CMS, para além de terem a seu cargo da manutenção da ICD-10-CM/PCS, criaram os General
Equivalent Mappings (GEM) que permitem fazer o mapeamento da ICD-9-CM para a ICD-10-CM, bem
como um mapa reverso para o mapeamento da ICD-10-CM para a ICD-9-CM (Cartwright, 2013)(Grief
et al., 2016)(Manchikanti et al., 2011). Contudo, este mapeamento é muito limitado, uma vez que um
único código em ICD-9-CM pode ter várias correspondências em ICD-10-CM/PCS, na ICD-10-CM/PCS
existem códigos não presentes em ICD-9-CM e pode ser necessário mais de um código ICD-9-CM para
fazer a correspondência correta com um determinado código em ICD-10-CM/PCS.

2.3.3 Codificação clínica em Portugal

Em Portugal, a ICD-9-CM foi utilizada entre 1989 e 2016 (ACSS, 2017b). A ICD-10-CM/PCS começou
a ser utilizada no Centro Hospitalar Lisboa Central, no Centro Hospitalar de São João e no Hospital
do Espírito Santo - Évora, hospitais piloto, a 1 de outubro de 2016. O Despacho nº 9090/2015, veio
estabelecer que a data de entrada em vigor da ICD-10-CM/PCS, em todos os hospitais em Portugal,
seria a 1 de janeiro de 2017, para episódios cuja data da primeira codificação fosse superior a essa data
(ACSS, 2016)(Diário da República, 2015a). A não adoção da ICD-10-CM/PCS levaria a bases de dados
desatualizadas, o que não permitiria comparações internacionais.

A implementação da ICD-10-CM/PCS esteve a cargo da Administração Central do Sistema de Saúde
(ACSS) que, em parceria com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), disponibilizou, a
todos os hospitais portugueses, o Sistema de Informação para a Morbilidade Hospitalar (SIMH), software
para a codificação dos episódios. O SIMH pretende ser um apoio à codificação, permitindo a pesquisa de
códigos de procedimentos por produção em cascata e de códigos de diagnósticos por índice; e ainda permite
a validação dos dados, o envio automático dos mesmos para o sistema de faturação e o agrupamento
automático em Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH) (SPMS, 2017).



Revisão da Literatura 16

Em Portugal, a atividade de codificação processa-se num ambiente único, no sentido em que quem
codifica são médicos com uma formação específica, ao contrário de outros países, como por exemplo, os
EUA em que a codificação é exercida por pessoal administrativo e a Espanha em que quem codifica são
médicos “documentalistas”, enfermeiros e técnicos em documentação.

Em 1989 como havia médicos sem colocação e que tinham os conhecimentos necessários para uma
aprendizagem rápida da ICD-9-CM, simplificou-se a aprendizagem a um período de 2 semanas, permitindo
uma implementação rápida da codificação clínica (Barros and Braun, 2017)(Lopes, 2010a).

Atualmente, os médicos interessados podem realizar o curso de codificação clínica na Escola Nacional
de Saúde Pública – Universidade Nova de Lisboa, realizado em parceria com a ACSS. Em termos de
formação contínua têm sido realizadas anualmente três ações formativas (uma no Norte, outra no Centro
e outra no Sul do país) dinamizadas pela AMACC, em parceria com a Ordem dos Médicos, e são realizados
seminários mensais organizados pelo Departamento de Medicina da Comunidade, Informação e Decisão
em Saúde (MEDCIDS).

2.3.4 Transição para a ICD-10-CM/PCS

A transição da ICD-9-CM para a ICD-10-CM/PCS veio permitir a consistência entre os códigos atri-
buídos e os avanços da tecnologia médica. Para além disso, a adoção da ICD-10-CM/PCS facilita com-
parações internacionais da qualidade dos cuidados de saúde, permite compartilhar as melhores práticas
globais e ajuda a aumentar a exatidão dos pagamentos (Bowman, 2008)(Piselli et al., 2010).

Apesar das melhorias esperadas com a implementação da ICD-10-CM/PCS, a fase de transição não
foi fácil nos diferentes países. Tomemos como exemplo os EUA, onde estava previsto que a ICD-10-
CM/PCS entrasse em vigor em 2013 e isso só aconteceu a 1 de outubro de 2015. Grandes hospitais
fizeram um grande investimento na conversão dos sistemas de codificação, no redesenho dos programas
de computador e no treino administrativo, enquanto alguns hospitais mais pequenos não se prepararam o
suficiente para que o novo sistema de classificação entrasse em vigor na data prevista (Chute et al., 2012).
Estima-se que este atraso tenha custado biliões de dólares à indústria dos cuidados de saúde (Stephens
et al., 2016).

O aumento de especificidade exigido com a ICD-10-CM/PCS implica que os codificadores e os médicos
alterem a forma de codificar e documentar no registo clínico, respetivamente. Estas alterações também
afetaram a transição para o novo sistema de classificação.

Num estudo realizado por Sand et al. verificou-se que os codificadores com experiência na ICD-9-CM
transpunham melhor o seu conhecimento para a ICD-10-CM do que para a ICD-10-PCS, visto que as
grandes diferenças se deram ao nível dos procedimentos (Sand and Elison-Bowers, 2013). Para além disso,
os codificadores sem experiência na ICD-9-CM acertavam mais questões referentes a root operations e a
terminologia familiar do que os codificadores com experiência, uma vez que, apesar da terminologia ser
semelhante nas duas versões, existem diferenças significativas nas definições (Sand and Elison-Bowers,
2013).

Estas alterações causaram diferentes reações por parte dos codificadores e dos médicos em relação
à transição para a ICD-10-CM/PCS (Butz et al., 2016). Num estudo realizado por Butz et al., os
codificadores anteciparam como principais benefícios da transição a melhoria da qualidade dos cuidados
de saúde, o suporte a iniciativas de saúde pública que requerem códigos que não existiam na ICD-9-CM,
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e o suporte à deteção de fraudes; contudo, quando questionados quanto à disposição dos médicos para
aprender sobre a forma correta de documentar para suportar os novos códigos, 41% dos codificadores
discordou que a disposição se iria alterar (Butz et al., 2016). Relativamente aos médicos, nenhum deles
acreditava que a transição ia trazer benefícios clínicos (0%), 7% acreditava que ia trazer benefícios de
reembolso e 59% defenderam que seria mais uma “carga” no seu dia-a-dia (Butz et al., 2016). Ambos os
grupos concordaram que com a transição, a interação entre médicos e codificadores vai ser mais frequente
e que a ICD-10-CM/PCS tem potencial para suportar a investigação e melhorar a qualidade dos dados
(Butz et al., 2016).

A estreita ligação entre os codificadores e os médicos é importante para que estes compreendam como
deve ser alterada a forma de documentar, para assim permitir mais especificidade no ato de codificação.
Segundo um estudo feito por Houser & Hart-Hester, que aplicaram um questionário a diretores dos
hospitais do Alabama, uma das maiores necessidades sentidas com a transição para ICD-10-CM/PCS,
era a necessidade de comunicação entre os médicos e os codificadores (Houser and Hart-Hester, 2013).

Nas próximas secções são enunciados mais benefícios do sistema de classificação ICD-10-CM/PCS,
bem como problemas associados à transição, citados em estudos realizados noutros países.

2.3.4.1 Benefícios do sistema de classificação ICD-10-CM/PCS

A ICD-10-CM/PCS com um incremento de cerca de 712% dos códigos em relação à ICD-9-CM e com
o aumento de caracteres de cada código veio trazer mais especificidade, exatidão, precisão e veracidade
aos dados codificados (Chute et al., 2012)(Johns et al., 2013)(Manchikanti et al., 2011)(Stephens et al.,
2016)(Watzlaf et al., 2015). O facto de se gerarem dados de maior qualidade contribui para a medição
com maior exatidão da qualidade, segurança e eficácia dos cuidados de saúde, permitindo, por sua vez,
aumentar o nível de sucesso dos mesmos (Cartwright, 2013).

Apesar do aumento do número de códigos, a ICD-10-CM incluiu a criação de diagnóstico/sintomas
combinados, o que permite reduzir o número de códigos para descrever uma condição médica (Topaz
et al., 2013).

O aumento da especificidade permite a representação mais específica de comorbilidades e complicações,
o que melhora a descrição da severidade da doença, uma vez que códigos mais precisos refletem de forma
mais exata a condição do paciente, permitindo uma gestão mais efetiva e inteligente da doença. Para
além disso, será mais fácil a deteção de casos de fraudes, porque se torna mais fácil comparar os dados
codificados com a informação documentada no registo clínico e é possível, por exemplo, discriminar a
lateralidade.

A ICD-10-CM foi desenhada para capturar doenças de saúde pública mais efetivamente, de forma
mais completa e clara do que a ICD-9-CM (Watzlaf and Hornung Garvin, 2007). Outra das áreas onde
aumentou a especificidade foi na obstetrícia, onde é possível incluir/discriminar o trimestre da gravidez;
e nos códigos referentes à diabetes, que passam a incluir o tipo de diabetes, o órgão afetado e o tipo
de complicação que afeta esse órgão (Barta et al., 2008)(Chute et al., 2012). O maior incremento deu-
se ao nível das lesões, permitindo relacionar as lesões com a causa, tratamento e outcome (Bowman,
2008)(Manchikanti et al., 2011).

Para além das vantagens citadas anteriormente da ICD-10-CM/PCS face à ICD-9-CM, existem ainda
outros benefícios relevantes: descrições mais completas nos títulos das subcategorias; adição de informa-
ção relevante para ambulatório; maior flexibilidade, o que permite que haja códigos únicos para todos os
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diagnósticos/procedimentos substancialmente diferentes; e possibilidade de adicionar novos procedimen-
tos como códigos exclusivos (Barta et al., 2008)(Carpentier, 2013)(DeAlmeida et al., 2014)(Manchikanti
et al., 2011)(Watzlaf and Hornung Garvin, 2007).

Por tudo o que ficou dito anteriormente, espera-se que os erros de codificação com a ICD-10-CM/PCS
venham a diminuir, o que também será vantajoso para quando se pretender utilizar esses dados para
investigação.

2.3.4.2 Problemas decorrentes da transição

Os resultados positivos da ICD-10-CM/PCS, enunciados na secção anterior, não serão imediatos. A
redução dos custos com os cuidados de saúde e a melhoria na qualidade dos dados serão, somente a longo
prazo, vantagens do novo sistema de classificação (Manchikanti et al., 2014)(Rousse, 2013). Para além
disso, a transição acarretou diversos custos, como por exemplo com as mudanças nos SI.

A fase de transição para ICD-10-CM/PCS pode, desta forma, ser tomada por si só, como uma barreira
para a qualidade dos dados codificados (Andrews, 2015)(Butz et al., 2016)(Sanders et al., 2012)(Stanfill
et al., 2014).

Muitas rotinas das instituições de saúde foram afetadas, desde a documentação dos médicos nos
registos clínicos, ao processo de codificação propriamente dito e ao processo de faturação e reembolso
para os hospitais (Chute et al., 2012)(Cohrs, 2014)(Houser and Hart-Hester, 2013)(Piselli et al., 2010). O
registo, o armazenamento e o processamento dos dados codificados tinham uma forte ligação à ICD-9-CM,
e as suas utilizações saíram afetadas durante o processo de transição.

O tempo despendido aumentou, o que, consequentemente, provocou uma diminuição na produtivi-
dade dos intervenientes envolvidos no processo de codificação (Alakrawi et al., 2017)(Rahmathulla et al.,
2014)(Stanfill et al., 2014). Para além disso, verificou-se um aumento do tempo de treino necessário para
os codificadores e um aumento dos erros de codificação (Johns et al., 2013)(Sanders et al., 2012)(Watzlaf
et al., 2015).

Em março de 2017, realizou-se nos EUA, um estudo com o intuito de analisar as variações no tempo
despendido e na produtividade (Alakrawi et al., 2017). Para cumprir o objetivo, analisaram dados dos
meses de outubro de 2015 a julho de 2016, dividindo o tempo em 2 períodos, outubro de 2015 a fevereiro
de 2016 e março a julho de 2016 (Alakrawi et al., 2017). Foram analisados o tempo médio despendido na
codificação de um episódio em comparação com valores de períodos anteriores, em que a codificação ainda
era realizada em ICD-9-CM (Alakrawi et al., 2017). No primeiro período, o tempo médio de codificação
por episódio foi de 41.9 minutos e no 2º período foi de 38.1 minutos (Alakrawi et al., 2017). O tempo
médio de codificação de um episódio em ICD-9-CM tinha sido de 34.2 minutos (Alakrawi et al., 2017).
Em relação à produtividade, verificou-se que decresceu 22% no primeiro período, havendo uma melhoria
no 2º período, no qual a produtividade somente apresentava um decréscimo de 11% face à produtividade
em ICD-9-CM (Alakrawi et al., 2017). Comprova-se que a transição teve um impacto negativo no tempo
despendido e na produtividade, mas que a tendência é para melhorar (Alakrawi et al., 2017).

Stanfiil et al. em outro estudo, já tinham comprovado que a transição para ICD-10-CM/PCS levou
a um incremento de 17.71 minutos para a codificação de um episódio face à ICD-9-CM (Stanfill et al.,
2014).

O aumento do tempo despendido não aumentou somente para os codificadores, mas também para os
médicos durante o processo de registo. Com a ICD-10-CM/PCS, o médico passa a ter de descrever o
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sistema do corpo envolvido, a ação realizada, o lado preciso do corpo, as condições relacionadas, a causa
e a situação em que a lesão ocorreu, os sinais/sintomas adicionais, a(s) causa(s) externa(s) e todos os
devices usados ou implantados durante o procedimento (Kealey and Howie, 2013)(Piselli et al., 2010).

Quanto ao aumento do treino e educação necessários, Watzlfaf et al. concluíram através da realização
de focus groups que este era o requisito mais apontado pelos codificadores para a transição (Watzlaf
and Hornung Garvin, 2007). Concluíram ainda que as áreas onde os codificadores precisavam de mais
treino/educação eram: nas causas externas, na diabetes, nas doenças respiratórias e do coração e nas
neoplasias malignas (Watzlaf and Hornung Garvin, 2007).

Na Tabela 2.1 estão sistematizados alguns dos problemas decorrentes da transição e alguns dos estudos
em que foram referidos.

Tabela 2.1: Problemas relacionados com a transição para ICD-10-CM/PCS

Problemas decorrentes da transição para ICD-10-CM/PCS Estudos

Custos de implementação

Buenning and Metzler, 2009
Johns et al., 2013
Manchikanti et al., 2011
Meyer, 2011
Rahmathula et al., 2014
Sanders et al., 2012
Watzlaf et al., 2015

Complexidade e granularidade do sistema de classificação

Butz et al., 2016
Farzandipour et al., 2010
Houser and Hart-Hester, 2013
Manchikanti et al., 2011
Rousse, 2013
Watzlaf et al., 2015

Necessidade de aumentar a especificidade dos registos clínicos Kealey and Howie, 2013
Piselli et al., 2010

Aumento do treino para os codificadores

Buenning and Metzler, 2009
Johns et al., 2013
Sanders et al., 2012
Watzlaf et al., 2015

Impacto no tempo e na produtividade

Alakrawi et al., 2017
Buenning and Metzler, 2009
Butz et al., 2016
Grief et al., 2016
Lucyk et al., 2017
Manchikanti et al., 2011
Meyer, 2011
Rahmathula et al., 2014
Sanders et al., 2012
Stanfill et al., 2014
Watzlaf et al., 2015

É necessário colmatar os problemas decorrentes da transição. Butz et al. enumeraram 3 estratégias
que podiam melhorar a eficiência da ICD-10-CM/PCS: a codificação assistida por computador; modelos
de documentação apropriados nos RCE, que permitiriam selecionar mais efetivamente os diagnósticos e
procedimentos a codificar em ICD-10-CM/PCS; e profissionais certificados que assistissem os médicos
com a documentação nos RCE e que codificassem (Butz et al., 2016).
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2.3.5 Outros fatores com influência no processo de codificação

Existem diversos problemas associados ao processo de codificação que não estão diretamente relacio-
nados com a transição para ICD-10-CM/PCS.

Os erros na documentação, as variações nas descrições dos diagnósticos, a falta de assertividade dos
médicos quanto aos diagnósticos, o uso de sinónimos, abreviaturas e acrónimos, a falta de legibilidade
(mais ao nível dos RCP) e a falta de organização do registo eram problemas apresentados para os registos
clínicos (Bajaj et al., 2007)(Farzandipour et al., 2010)(Haghighi et al., 2014)(Lucyk et al., 2017)(O’Malley
et al., 2005).

Para além disto, a compreensão limitada da terminologia médica e das técnicas cirúrgicas por parte dos
codificadores (menos aplicável a Portugal, uma vez que os codificadores são médicos), as falhas ou atrasos
na devolução de processos, a falta de treino ou pouca experiência dos codificadores, a falta de comunicação
entre os médicos e os codificadores, a complexidade do sistema de classificação e o estabelecimento
do número mínimo de episódios que um codificador tem de codificar por dia foram fatores apontados
em outros estudos (Bajaj et al., 2007)(Dyers et al., 2017)(Farzandipour et al., 2010)(Gologorsky et al.,
2014)(Haghighi et al., 2014)(Lucyk et al., 2017)(O’Malley et al., 2005)(Tatham, 2008).

Em 2007, Farzandipour et al. realizaram um estudo para tentar definir quais os principais fatores que
levam a erros na codificação do diagnóstico principal (Farzandipour et al., 2010). De entre as variáveis
analisadas, uma das que se destacou foi a experiência do codificador (Farzandipour et al., 2010). Verificou-
se que existiam menos erros de codificação para os codificadores com menos experiência (16,9%), contudo,
os erros de codificação destes eram maioritariamente major1 (52,1%) (Farzandipour et al., 2010). Apesar
da percentagem de erros ser mais elevada (41,9%) para os codificadores com mais experiência, os erros
eram, na sua maioria, minor (somente apresentaram 8,3% de erros major) (Farzandipour et al., 2010).
Outra variável significativa foi o uso de livros de apoio à codificação durante a codificação do episódio, que
levou a uma percentagem de erros de codificação de 15,5%, enquanto que usando somente a memória a
percentagem de erros foi de 31,9% (Farzandipour et al., 2010). O facto de se estarem a codificar dados de
um hospital geral ou especializado afetou também a percentagem de erros de codificação; para o hospital
geral foi de 14,2% enquanto que para o especializado foi de 41% (Farzandipour et al., 2010). Apesar
de existirem menos erros de codificação no hospital central, os que existiam eram, normalmente, major
(66.7%) (Farzandipour et al., 2010). As abreviaturas usadas pelos médicos foi outra variável significativa;
quando não existiam abreviaturas a percentagem de erros foi de 17,3%, enquanto que com abreviaturas
foi de 33,1% (Farzandipour et al., 2010).

Santos et al. foram avaliar o impacto dos fatores organizacionais na qualidade dos dados codificados
(Santos et al., 2008). No estudo também concluíram que a qualidade dos dados codificados é inferior
quando se trata de um hospital especializado (Santos et al., 2008). Para além disso, foi encontrada
uma associação estatisticamente significativa entre as caraterísticas estruturais do hospital e os erros de
codificação, especialmente que os codificadores alocados a áreas de codificação específicas produziram
codificações de qualidade inferior, do que os codificadores que codificavam todas as áreas (Santos et al.,
2008). Outro fator com relevância na codificação é o período que os codificadores se mantêm na mesma
unidade de saúde; quanto mais longo for o período, maior a interação entre os codificadores e os profis-
sionais de saúde da instituição e maior o conhecimento das doenças tratadas na instituição, o que pode

1Entenda-se por erro major aquele que é referente à natureza da doença e por erro minor os relativos à etiologia ou
subtipo da doença.
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contribuir para a redução dos erros de codificação (Santos et al., 2008).
O Australia’s National Centre for Classification in Health apontou a comunicação com os clínicos,

a educação contínua dos codificadores, a revisão da codificação e documentação por colegas ou por
um superior e a disponibilidade de materiais de referência para orientar a codificação, como fatores
organizacionais com impacto na qualidade da codificação (Santos et al., 2008).

Em 2017, Tang et al. realizaram um estudo com o objetivo de identificar as barreiras da codificação
segundo a perspetiva dos codificadores e de que forma os médicos poderão contribuir para estas barreiras.
Para tal, entrevistaram 28 codificadores, resultando 5 principais temas: impossibilidade dos codificadores
adicionarem, acrescentarem e modificarem informação registada pelos médicos; documentação médica
incompleta e sem especificidade; erros e discrepâncias na documentação médica; utilização de diferentes
terminologias por codificadores e médicos; e falta de comunicação entre estes (Tang et al., 2017).

Na Tabela 2.2 encontramos resumidos problemas relacionados com os registos clínicos e na Tabela 2.3
encontramos resumidos outros fatores que podem influenciar a atividade de codificação.

Tabela 2.2: Problemas relacionados com os registos clínicos que podem influenciar a atividade de codifi-
cação

Problemas associados aos registos clínicos Estudos

Falta de documentos do registo clínico

Bajaj et al., 2007
DeAlmeida et al., 2014
Lucyk et al., 2017
Mckenzie et al., 2004
O’malley et al., 2005
Southern et al., 2016
Tang et al., 2017
Tatham, 2008

Falta de assertividade do diagnóstico

Bajaj et al., 2007
Lucyk et al., 2017
O’malley et al., 2005
Tang et al., 2017

Abreviaturas e variações nas descrições dos diagnósticos

Farzandipour et al., 2010
Haghighi et al., 2014
Johnson et al., 2014
O’malley et al., 2005

Falta de legibilidade

Farzandipour et al., 2010
Haghighi et al., 2014
Lucyk et al., 2017
Tatham, 2008

Formato/Estrutura/Organização dos documentos Haghighi et al., 2014
Lucyk et al., 2017
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Tabela 2.3: Outros fatores com influência na atividade de codificação

Fatores com influência na atividade de codificação Estudos

Atitude dos outros profissionais de saúde/
Comunicação entre estes e os codificadores

Bajaj et al., 2007
Butz et al., 2016
Farzandipour et al., 2010
Houser and Hart-Hester, 2013
Morrison et al., 2014
Rahmathula et al., 2014
Santos et al., 2008
Tang et al., 2017
Tatham, 2008

Experiência dos codificadores

Farzandipour et al., 2010
Haghighi et al., 2014
O’malley et al., 2005
Sand and Elison-Bowers, 2013

Educação e treino dos codificadores

Dyers2017
Gologorsky et al., 2004
Haghighi et al., 2014
Santos et al., 2008

Utilização de diferentes terminologias pelos médicos
e pelos codificadores

Tang et al., 2017
Tatham, 2008

2.4 Qualidade dos dados codificados

A qualidade dos dados é um conceito definido como ”fitness for use”, ou seja, os dados codificados
que apareceram inicialmente com a finalidade de permitir o financiamento hospitalar, podem ter qua-
lidade para cumprir este propósito e não ter qualquer qualidade para serem usados, por exemplo, em
investigação (Batini and Scannapieca, 2006b)(Freitas et al., 2014)(Kahn et al., 2015)(Silva-Costa et al.,
2009). Pode-se assim assumir que os dados são de qualidade quando servem os propósitos para que os
consumidores/investigadores os procuram (Strong et al., 1997).

Apesar da qualidade dos dados ser definida como “fitness for use”, há autores que apresentam as
seguintes dimensões como definidoras de qualidade dos dados (Batini and Scannapieca, 2006a)(Feder,
2018):

• exatidão - dados exatos, precisos, com ausência de erros;

• plenitude - presença de valores em atributos necessários;

• coerência - ausência de contradições entre os dados. O conjunto de dados está de acordo com um
conjunto de restrições;

• oportunidade - grau de atualização dos dados para a tarefa a que estão destinados;

• flexibilidade - grau de adaptação dos dados às novas realidades;

• relevância - dados são úteis para o fim a que se destinam;

• compreensão - os dados devem ser guardados de forma clara e sem levantarem dúvidas sobre o seu
valor;
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• credibilidade - encarada como a plausibilidade dos dados no geral; e

• confiança - quem usa os dados tem de ter confiança neles.

A qualidade destes dados é de extrema importância para que a análise dos mesmos também tenha a
máxima confiabilidade.

2.4.1 Auditoria

A auditoria refere-se ao processo de comparar a produção de um bem ou serviço com as normas e
especificações existentes.

Em relação às auditorias à codificação, a auditoria interna é responsável por garantir a conformidade
entre os registos clínicos e a codificação clínica e a auditoria externa é responsável por garantir a
conformidade entre a codificação e a faturação dela resultante (Lopes, 2015). A auditoria poderá ajudar
a diminuir os casos de upcoding (Becker et al., 2005), conceito explicado mais à frente.

Admite-se que existe conformidade quando todas as informações obrigatórias foram codificadas; o
diagnóstico principal foi bem selecionado e todos os diagnósticos adicionais, causas externas e procedi-
mentos cirúrgicos, de codificação obrigatória, foram identificados; todos os códigos aplicados a cada uma
destas informações estão em conformidade com as normas de codificação; todos os dados clínicos e admi-
nistrativos foram recolhidos nos locais adequados e sem erros; os registos foram agrupados e o resultado
não é um GDH de erro.

A não conformidade pode estar relacionada com erros ou falhas de codificação referentes ao diagnós-
tico principal, aos procedimentos, aos diagnósticos adicionais de complicações e comorbilidades ou que
impliquem alteração do GDH resultante do agrupamento (designada por não conformidade crítica), ou
pode ainda não estar relacionada com nenhum destes pontos, não levando a uma alteração no GDH (não
conformidade não crítica).

Para além das auditorias à codificação, devem ainda realizar-se auditorias ao nível dos registos clínicos,
que serão uma mais-valia para a melhoria da qualidade dos mesmos (Dinescu et al., 2011).

2.5 Finalidades dos dados codificados

A codificação clínica e o posterior agrupamento em GDH têm como finalidade primordial a fatura-
ção/financiamento dos hospitais. Para além de servirem esta finalidade, os dados codificados vão permitir
a comparação de informação entre hospitais, regiões e países, permitindo, também, a comparação de da-
dos num mesmo local em diferentes períodos de tempo (Stephens et al., 2016).

Os dados codificados, nomeadamente a Base de Dados de Morbilidade Hospitalar (BDMH), são um
componente essencial da investigação, que permitem o acesso a dados de saúde sem aceder aos registos
clínicos (Bowman, 2008). São inúmeros os estudos que utilizam esta base de dados (Freitas et al.,
2012)(Santos et al., 2017)(Sousa-Pinto et al., 2018).

Todos os problemas anteriormente enumerados podem propiciar erros na codificação, o que pode impe-
dir a gestão financeira eficiente dos hospitais, levar a estatísticas nacionais imprecisas sobre a morbilidade
hospitalar e afetar as investigações realizadas com base nestes dados.
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Com a ICD-10-CM/PCS são esperadas melhorias no cumprimento das finalidades dos dados codifica-
dos.

2.5.1 Grupos de Diagnósticos Homogéneos

Durante as décadas de 70 e 80 começaram a aplicar-se os sistemas de classificação de doentes,
agrupando-se os doentes segundo determinados critérios.

Os GDH são um sistema de classificação de internamento de doentes agudos, utilizado nos EUA
desde 1983, que permite definir, operacionalmente, os produtos de um hospital (Freeman et al., 1986).
Este sistema de classificação de GDH agrupa os doentes em grupos coerentes em termos clínicos e de
consumo de recursos. A coerência clínica define que os pacientes que estão inseridos num mesmo GDH
têm patologias que estão relacionadas com o mesmo aparelho ou sistema, e que os cuidados prestados
serão similares para os pacientes agrupados nesse GDH, sendo consequentemente, semelhantes em termos
de consumo de recursos (Matias, 2010)(Portal da Codificação Clínica e dos GDH, 2011a).

A sua implementação marcou a transição de um sistema de pagamento retrospetivo para um sistema
de pagamento prospetivo (Dismuke and Sena, 1999). Com a implementação dos GDH esperava-se que a
utilização dos recursos hospitalares fosse feita de uma forma mais eficiente, reduzindo-se, por exemplo,
os tempos de internamento desnecessários, aumentando a produtividade e levando a que a distribuição
do orçamento dos hospitais fosse mais equitativa (Dismuke and Sena, 1999). Contudo, um sistema de
pagamento de natureza prospetiva, pode levar a que a qualidade do atendimento e utilização de recursos
seja reduzida para assim reduzir também a despesa.

Para a formação dos GDH existem várias etapas, ilustradas no diagrama da figura 2.3. Os grupos são
definidos através de variáveis que podem explicar os custos hospitalares: diagnóstico principal (que vai
apontar para uma das 25 GCD), procedimentos (que separam os GDH em médicos e cirúrgicos), diagnós-
ticos secundários (que determinam GDH de comorbilidades), idade (que separam os doentes pediátricos
dos adultos), sexo (que diferem no aparelho urinário, órgãos genitais, gravidez), destino após alta (em
caso de não conclusão do tratamento) e peso (relevante nos recém-nascidos).
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Figura 2.3: Formação dos GDH

2.5.1.1 Grupos de Diagnósticos Homogéneos em Portugal

Em 1975, em Portugal, começou a surgir interesse pelos sistemas de classificação para o financiamento
dos hospitais, uma vez que este era feito até então, de acordo com o número de camas, independentemente
das patologias e dos tratamentos prestados aos doentes.

Os GDH são o sistema de classificação aplicado em Portugal desde 1 de janeiro de 1990, e com elevada
notabilidade no resto do mundo (Dismuke and Sena, 1999). Foi escolhido este sistema de classificação
porque era amplamente divulgado e utilizado, havendo assim experiências de outros países, e porque
tinha a possibilidade de aperfeiçoamento.

Portugal foi o primeiro país, a nível europeu, a implementar os GDH como método de financiamento e
de gestão hospitalar (Santana, 2005). O número de países a utilizar este sistema de classificação continua
a aumentar (Steinbusch et al., 2007).

Os GDH têm muitas variantes, sendo a atualmente utilizada em Portugal a All-Patient Refined Diag-
nostic Related Groups (APR-DRG) v.31, que tem 4 subclasses, referentes ao nível de severidade e ao risco
de mortalidade, em cada GDH. Este agrupador é nativo da ICD-9-CM. Desta forma, está necessariamente
a ser alimentado por mapeamentos da ICD-10-CM/PCS, o que alegadamente leva a discrepâncias a nível
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de agrupamento.

2.5.1.2 Bases de Dados de Morbilidade Hospitalar

As bases de dados dos internamentos hospitalares são vulgarmente conhecidas como bases de dados
administrativas, e existem em Portugal desde 1990 no Serviço Nacional de Saúde (SNS) (Freitas et al.,
2010)(Freitas et al., 2014)(Silva-Costa et al., 2009).

A BDMH contém informações dos episódios de internamento, cirurgia de ambulatório e ambulatório
médico das instituições hospitalares do SNS. É composta por um conjunto de variáveis administrativas
(número de doente, género, data de nascimento, distrito/concelho/freguesia de residência, número de epi-
sódio, datas de admissão e de alta, serviço, etc.) e clínicas (causas externas, diagnósticos, procedimentos
e morfologias) codificadas inicialmente pela ICD-9-CM e, desde 2017, pela ICD-10-CM/PCS e agrupadas
em GDH (Portal da Codificação Clínica e dos GDH, 2011a)(Portal da Codificação Clínica e dos GDH,
2011b).

Estas bases de dados são muito utilizadas para estudos epidemiológicos, investigação clínica, produção
de indicadores de qualidade, auditorias, distribuição dos recursos de saúde, desenvolvimento de políticas
de cuidados de saúde e medição da produção hospitalar (Burns et al., 2011)(Silva-Costa et al., 2009).
Contudo, existem estudos que provam que há falhas de qualidade nestas bases de dados, como falta de
especificidade e de precisão (Freitas et al., 2010)(Tang et al., 2017).

Os utilizadores destas bases de dados, como por exemplo os investigadores, deverão ter em atenção
todos os fatores que influenciam a qualidade destes dados, nomeadamente os problemas associados à
qualidade dos dados codificados, devendo analisar os dados de uma forma crítica e sensível (Gologorsky
et al., 2014)(Mazzali and Duca, 2015).

O contínuo aumento da utilização destas bases de dados e o facto da qualidade dos dados codificados
pôr em questão o financiamento dos hospitais e todos os outros propósitos que estas bases de dados
servem, devem ser um incentivo para que os hospitais melhorem a qualidade dos dados (Freitas et al.,
2010)(Freitas et al., 2014)(Santos et al., 2008).

2.5.2 Financiamento Hospitalar

O produto hospitalar é um conceito difícil de definir e de medir. Pode ser definido como o “conjunto
de bens e serviços que cada doente recebe, em função da sua patologia e como parte do processo de
tratamento definido pelo médico” (Portal da Codificação Clínica e dos GDH, 2013). Os hospitais são
quase vez mais geridos como empresas, assumindo os pacientes o papel de cliente (Silva-Costa et al.,
2009).

A codificação é a chave do financiamento hospitalar (Kealey and Howie, 2013). A informação admi-
nistrativa e clínica codificada dos episódios de internamento, cirurgia de ambulatório ou de ambulatório
médico é recolhida, codificada e agrupada em GDH através da aplicação SIMH, o que permite avaliar
a produção do hospital e calcular o seu financiamento mediante o contrato-programa aplicável (SPMS,
2017). Se um hospital não fizer a codificação, não consegue demonstrar a sua produção e, consequente-
mente, não obtém financiamento (Lopes, 2009).

Espera-se que o financiamento hospitalar seja mais exato com a entrada da ICD-10-CM/PCS, uma
vez que a ICD-9-CM não tinha sido desenvolvida com a finalidade de financiamento (Bowman, 2008).
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Contudo, a mudança para ICD-10-CM/PCS é também a primeira grande mudança com impacto na
indústria dos cuidados de saúde desde a implementação dos GDH, sendo esta mais uma das razões para
as dificuldades na transição (Chute et al., 2012)(Rahmathulla et al., 2014).

Podemos construir um percurso para os dados: os médicos documentam os episódios nos registos
clínicos, que serão codificados em ICD-10-CM/PCS; da codificação resultará um GDH o qual permitirá
o financiamento dos hospitais. Ou seja, se os médicos documentarem toda a informação necessária,
incluindo diagnósticos secundários e complicações, a codificação é mais precisa e, consequentemente, o
reembolso para o hospital também (Piselli et al., 2010). Na figura 2.4 está representado o percurso dos
dados.

Figura 2.4: Percurso dos dados

O financiamento dos hospitais é calculado de acordo com a sua produção em termos quantitativos e
qualitativos, que têm em conta o número de doentes saídos e o índice de case-mix, respetivamente.

Sempre que os cuidados de saúde abrangem beneficiários do SNS, o pagamento será feito de acordo
com o contrato-programa. Os contratos-programa definem o financiamento a atribuir a cada hospital e,
para além disto, definem a tabela de preços a praticar, estabelecem limites à produção marginal, definem
os critérios de atribuição de incentivos institucionais, definem os objetivos a atingir e os indicadores que
serão usados para avaliar o desempenho da instituição. Os contratos-programa têm em conta o índice de
case-mix, o preço unitário e a quantidade de cada um dos tipos de GDH.

O índice de case-mix é definido como o “coeficiente global de ponderação da produção que reflete a
relatividade de um hospital face aos outros, em termos da sua maior ou menor proporção de doentes com
patologias complexas e, consequentemente, mais consumidoras de recursos” (ACSS, 2017a). É calculado
através do rácio entre o número de doentes equivalentes ponderados pelos pesos relativos dos respetivos
GDH e o número total de doentes equivalentes (ACSS, 2017a). A ICD-10-CM/PCS vai possibilitar que
o índice de case-mix também seja mais preciso (Meyer, 2011).

Entende-se por doentes equivalentes o número total de episódios de internamento que se obtém após
transformação dos dias de internamento dos episódios excecionais e dos doentes transferidos em cada
GDH, em conjuntos “equivalentes” ao tempo médio de internamentos dos episódios típicos do respetivo
GDH; o peso relativo de um GDH é o coeficiente de ponderação que reflete o custo esperado de tratar
um doente típico desse GDH, expresso em termos relativos face ao custo médio nacional, que tem, por
definição, um coeficiente de ponderação de 1,0 (ACSS and SIGIC, 2011)(Santana, 2005).

Como referido anteriormente, o pagamento aos hospitais pelos cuidados prestados a beneficiários do
SNS é feito de acordo com o contrato-programa. Por outro lado, quando os episódios a serem pagos
dizem respeito a subsistemas de saúde e aos restantes terceiros pagadores são faturados segundo a “Ta-
bela Nacional Grupos de Diagnósticos Homogéneos”, anexo III da Portaria nº207/2017 de 11 de julho,
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que apresenta os valores que devem ser cobrados aos terceiros responsáveis pelos encargos (Diário da
República, 2017).

Os preços apresentados na Portaria nº207/2017 de 11 de julho (Diário da República, 2017), apresentam
muitas limitações: são valores de faturação e não de custos, são os mesmos para um doente perto do
limiar inferior ou perto do limiar superior, aplicam-se os mesmos a um hospital distrital ou a um hospital
central; e não são utilizados nos hospitais do SNS obrigados a preços únicos definidos por contratualização
(embora indexado no índice de case-mix).

2.5.2.1 Financiamento Hospitalar e o upcoding

O facto de se utilizarem os GDH, com os valores da faturação bem definidos, desencoraja a realização
de cuidados de saúde desnecessários e promove a eficiência nos cuidados de saúde, mas, por outro lado,
pode encorajar ao upcoding. Define-se por upcoding a ação de utilizar códigos de maior complexidade,
não sustentados pelo registo clínico, por interesse do codificador ou por pressão de outros interessados,
sendo considerado uma infração (Piselli et al., 2010). Esta ação é realizada com o intuito de obter mais
reembolso pelos serviços prestados, não influenciando diretamente a qualidade dos cuidados prestados
(Barros and Braun, 2017)(Lorence and Richards, 2002).

Por outro lado, pode existir downwriting, quando o registo clínico é insuficiente em especificidade e/ou
extensão o que leva a prejuízo para a instituição (Cunha and Regadas, 2015). Ambas as ações vão ter
influência no financiamento do hospital.

O upcoding é um problema bem conhecido dos sistemas de case-mix. Estudos provam que os índices
de case-mix sofreram um incremento, em parte devido à prática do upcoding, como forma de obter
um maior reembolso (Carter et al., 1990)(Steinwald and Dummit, 1989). Serden et al. concluíram que a
transição para o sistema de pagamento prospetivo ficou marcado pelo aumento no número de diagnósticos
secundários, como forma de obtenção de mais reembolso (Serdén et al., 2003). Contrariamente, Rauner
et al. identificaram reduções de custo e melhorias na qualidade com a implementação dos pagamentos
prospetivos (Rauner and Schaffhauser-Linzatti, 2002).

2.5.3 Investigação

Os dados codificados são fundamentais para a investigação, sendo, por vezes, a única fonte de dados
disponível.

A utilização destas bases de dados na investigação tem diversas vantagens: primam pelo tamanho
grande da amostra e por esta ser heterogénea, compilam longos períodos de observação com informação
atualizada, e são facilmente disponibilizadas e não dispendiosas (Freitas et al., 2010)(Mazzali and Duca,
2015)(Silva-Costa et al., 2009). Por outro lado, apresentam também desvantagens, como por exemplo, a
dificuldade na tomada de conclusões causais, a necessidade de estar atento a dados incorretos e o facto
do propósito primordial dos dados ser o financiamento, o que pode influenciar a qualidade dos dados
para investigação (Mazzali and Duca, 2015). Estas desvantagens obrigam a que o investigador tenha uma
experiência relevante no uso das mesmas.

Quando se usam estas bases de dados para investigação não se devem descurar aspetos que levam a
uma pobre qualidade dos dados, devendo estes ser considerados quando se interpretam os resultados da
investigação. Para além disso, é necessário estar atento a mudanças nos sistemas de codificação, como
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por exemplo esta mudança para ICD-10-CM/PCS, uma vez que afetará a base de dados.
A ligação entre os profissionais de saúde (responsáveis pelos registos clínicos), os codificadores (respon-

sáveis pelos dados codificados) e os investigadores (utilizadores dos dados) é essencial para se conseguir
definir um estudo e uma análise de dados apropriados durante a investigação.
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3. Objetivos

No sentido de assegurar as características essenciais à investigação, tais como a qualidade metodológica
e a replicabilidade, é essencial a construção da pergunta de investigação e a definição dos objetivos.

Formulação da P (I) (C) O:
P (População) – Médicos Codificadores, I (Intervenção), C (Comparação) e O (Outcome)

- Problemas, nomeadamente os decorrentes da transição para ICD-10-CM/PCS, que comprometem a
atividade de codificação e, consequentemente, a qualidade dos dados codificados.

Não se tem a componente I e C, uma vez que não se vai fazer qualquer intervenção nem se tem um
método comparador.

Em paralelo, definiu-se a questão de investigação e os objetivos do trabalho:
Questão de investigação: Quais os problemas, nomeadamente os decorrentes da transição para

ICD-10-CM/PCS, que comprometem a atividade de codificação e, consequentemente, a qualidade dos
dados codificados, segundo a perspetiva dos médicos codificadores?

Quanto aos objetivos, o principal objetivo desta dissertação consiste na identificação de problemas,
nomeadamente os decorrentes da transição para ICD-10-CM/PCS, que comprometem a atividade de
codificação e, consequentemente, a qualidade dos dados codificados.

Para a concretização deste objetivo principal, surgem como objetivos específicos do estudo, a
identificação de problemas:

• ao nível dos registos clínicos;

• associados ao processo de codificação, nomeadamente, associados ao processo de abstração, ao
processo de registo dos dados codificados e ao sistema de classificação utilizado;

• relativos à formação e aos recursos disponíveis para aprendizagem dos médicos codificadores; e

• referentes às finalidades dos dados e à sua reutilização, como por exemplo, na investigação.
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4. Justificação

Com base nos conceitos introduzidos ao longo da revisão da literatura, revelou-se importante um
estudo para identificação de problemas associados à atividade de codificação e à qualidade dos dados
codificados, uma vez que são dados com impacto em muitas vertentes. Por sua vez, sendo a transição
para ICD-10-CM/PCS recente e sendo conhecidos muitos problemas associados à mesma (Andrews,
2015)(Butz et al., 2016)(Johns et al., 2013)(Manchikanti et al., 2011)(Meyer, 2011)(Rahmathulla et al.,
2014)(Stanfill et al., 2014)(Sanders et al., 2012)(Watzlaf et al., 2015), é simultaneamente importante a
identificação de problemas que surgiram ou se acentuaram com a transição.

Estabeleceu-se que a identificação destes problemas seria de acordo com a perspetiva dos codificadores,
que são quem desenvolve a atividade e se depara com as dificuldades. Os codificadores são uma importante
fonte de informação no que respeita aos problemas associados à atividade de codificação e à qualidade dos
dados codificados, bem como às soluções para os mesmos (Mckenzie et al., 2008)(Tang et al., 2017)(Lucyk
et al., 2017).

Para além disso, de acordo com a pesquisa realizada, ainda não houve nenhum estudo com esta finali-
dade desenvolvido em Portugal, ou seja, um estudo que questiona os médicos codificadores relativamente
às dificuldades associadas à atividade de codificação. Os problemas identificados noutros estudos poderão
não se adequar a Portugal, uma vez que a atividade de codificação se processa num ambiente diferente,
em que quem codifica são médicos com treino específico, ao contrário de outros países, por exemplo os
EUA, em que a codificação é realizada por pessoal especializado.

Identificar os fatores que influenciam a atividade de codificação clínica e a qualidade dos dados co-
dificados pode ser um grande passo para melhorar a qualidade dos mesmos e o cumprimento das suas
finalidades.
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5. Materiais e Métodos

Os focus groups são uma técnica de investigação dirigida à recolha de dados qualitativos através da
interação de um grupo de pessoas com algum interesse em comum, sobre um tópico apresentado pelo
investigador (Morgan, 1996)(Krueger and Casey, 2015).

Esta técnica permite uma maior recolha de dados e de forma mais rápida quando comparada com
outras técnicas de recolha de dados qualitativas, como por exemplo, as entrevistas individuais (Stewart
and Shamdasani, 2015). Por outro lado, face às entrevistas individuais, os focus groups apresentam
também algumas desvantagens, como a produção de uma menor quantidade de dados por pessoa, a
impossibilidade de saber se a interação em grupo reflete o comportamento individual e a dificuldade de
reunir os grupos (Oliveira and Freitas, 1998).

Apesar das desvantagens, é sabido que a utilização da metodologia dos focus groups para recolha de
dados tem vindo a aumentar em diversas áreas, nomeadamente para investigação na área da saúde (Cres-
swell et al., 2012)(Morrison et al., 2014)(Watzlaf and Hornung Garvin, 2007)(Watzlaf et al., 2015)(Silva
et al., 2014)(Morgan, 1996). Morgan também referiu que a tendência é os focus groups serem utilizados
em combinação com outras metodologias (Morgan, 1996).

Silva et al definiram cinco fases para a metodologia dos focus groups: planeamento, preparação,
moderação, análise dos dados e divulgação dos resultados (Silva et al., 2014), que foram seguidas para
que a metodologia fosse o mais rigorosa possível.

5.1 Planeamento dos focus groups

Durante o planeamento dos focus groups recomenda-se a definição dos objetivos, a estruturação do
guião e a definição dos participantes, dos grupos e do tamanho dos grupos (Silva et al., 2014).

Definiram-se como objetivos gerais dos focus groups a identificação de problemas, nomeadamente os
decorrentes da transição para ICD-10-CM/PCS, associados à atividade de codificação e à qualidade dos
dados codificados, como definido no capítulo “Objetivos”. Para melhor cumprir os objetivos traçados,
elaboraram-se dois guiões diferentes, o guião I direcionado para a identificação de problemas da atividade
de codificação no geral e o guião II dirigido para a identificação de problemas decorrentes da transição
para ICD-10-CM/PCS.

O guião I aborda, mais especificamente, tópicos relacionados com os registos clínicos, com a formação
e os recursos disponíveis para aprendizagem, com o processo de codificação (acesso aos registos clínicos,
processo de abstração e registo dos dados codificados) e com as finalidades dos dados e a sua reutilização,
como por exemplo, na investigação.

O guião II aborda tópicos relacionados com a formação e os recursos disponíveis para aprendizagem do
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novo sistema de classificação, com a estruturação e complexidade da ICD-10-CM/PCS, com a adaptação
dos médicos codificadores ao novo sistema de classificação e com o cumprimento das finalidades dos dados
após a transição para ICD-10-CM/PCS.

Os guiões foram estruturados com base na literatura (Bajaj et al., 2007)(DeAlmeida et al., 2014)(Far-
zandipour et al., 2010)(Haghighi et al., 2014)(Lucyk et al., 2017)(O’Malley et al., 2005)(Stanfill et al.,
2014)(Tang et al., 2017)(Watzlaf et al., 2015) e na experiência dos investigadores e são apresentados
no anexo I e II. Antes de serem aplicados foram revistos por experientes da área da codificação e da
metodologia qualitativa.

Estipulou-se que se realizariam, pelo menos, dois focus groups aplicando cada um dos guiões, e que cada
grupo deveria ter entre cinco a dez participantes, como recomendado na literatura (Morgan, 1996)(Kru-
eger and Casey, 2015). O único critério de inclusão definido foi que os participantes tivessem alguma
experiência passada ou presente em codificação.

5.2 Preparação dos focus groups

Passando para a fase de preparação dos focus groups, devem ser consideradas duas questões, o recru-
tamento dos participantes e as condições de realização dos focus groups (Silva et al., 2014).

O recrutamento dos participantes foi um dos aspetos que se revelou mais difícil no desenvolvimento do
estudo. Para obtenção de contactos de potenciais participantes, estabeleceu-se contacto com codificadores
através de reuniões de codificação (presença numa Ação de Formação e em seminários) explicando os
objetivos do estudo e pedindo a disponibilização do seu endereço eletrónico para a participação no mesmo.
Obteve-se o e-mail de 54 médicos codificadores, pertencentes a 4 hospitais da zona norte do país. Estes
4 hospitais representam uma amostra acessível de entre os 225 existentes a nível nacional, incluindo
públicos e privados (PORDATA, 2017).

Primeiramente, enviou-se um e-mail aos 54 codificadores, com uma breve explicação do trabalho
a desenvolver, incluindo uma explicação dos objetivos, metodologia e finalidades. O e-mail incluía um
pequeno questionário, relativo à sua disponibilidade em colaborar no estudo, dados demográficos e alguns
fatores que poderiam ser importantes para a seleção dos mesmos para os focus groups (como anos de
experiência na atividade de codificação, categoria profissional e tempo de dedicação à atividade). Segundo
Morgan, a composição correta do grupo é um ponto importante (Morgan, 1998).

A este questionário obtiveram-se 21 respostas. Enviou-se um e-mail à totalidade dos respondentes
com um doodle para a seleção da data mais oportuna para a realização dos focus groups. Contudo, ao
doodle já só se obteve resposta de 11 médicos codificadores.

Estabeleceu-se contacto com os 11 codificadores, tentando marcar a data dos focus groups, seguindo
a regra de que teria de haver, pelo menos, 5 codificadores com disponibilidade. Um dos médicos codifi-
cadores não teve disponibilidade para nenhuma das datas selecionadas, restando-nos uma amostra de 10
codificadores.

Após estabelecer as datas das sessões, e com uma semana de antecedência, enviou-se um e-mail aos
codificadores com essa informação. Três dias antes da realização de cada focus group, enviou-se um e-mail
a relembrar.

A amostra, constituída por 10 médicos codificadores, compreendia codificadores pertencentes aos 4
hospitais diferentes. A maioria dos participantes era do sexo feminino (8 em 10), a média das idades era
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55.3 anos (± 12.1 anos), grande parte estava alocado à atividade de codificação em regime de part-time
(7 em 10) e a média de experiência em codificação era 9.4 anos (0.5 - 28 anos) (Ver Tabela 5.1).

Tabela 5.1: Caraterísticas dos participantes dos focus groups (n=10)

Variável n

Sexo Feminino 8
Masculino 2

Idade

30-39 1
40-49 2
50-59 4
>59 3

Anos de experiência em codificação

<1 1
1-5 2
6-9 4
10-19 1
>19 2

Tempo dedicado à atividade de codificação Full-time 3
Part-time 7

Desta forma, dividiram-se os 10 codificadores em dois grupos de 5, de forma a que cada codificador
participasse em dois focus groups, aplicando os diferentes guiões em cada uma das sessões.

Analisando as caraterísticas da amostra por grupo: a média de idades dos participantes do grupo I
era de 53.6 anos ( ± 7.7 anos), a média de anos de experiência em codificação era de 9.2 anos (2 - 20
anos), e 3 deles estavam alocados à atividade de codificação em regime de part-time; quanto ao grupo II,
a média de idades era de 57 anos (± 16.1 anos), a média de anos experiência em codificação era de 9.6
anos (0.5 - 28 anos) e 4 deles estavam alocadas à atividade de codificação em regime de part-time.

5.3 Moderação dos focus groups

De acordo com o descrito na literatura, a duração de um focus group pode ir até às duas horas e meia,
mas a duração média ronda a uma hora e meia (Stewart and Shamdasani, 2015)(Morgan, 1996).

Neste estudo, realizou-se um focus group aplicando o Guião I com a duração de 1h50, no dia 30 de
outubro de 2017, com 5 codificadores, com os quais já ficou combinada a próxima sessão (onde se aplicaria
o Guião II), para o dia 6 de novembro de 2017. Nesta data, um dos participantes avisou que não poderia
estar presente e o focus group teve de ser realizado com 4 médicos codificadores. A sessão teve a duração
de 1h35.

O 2º focus group aplicando o Guião I foi realizado no dia 8 de novembro de 2017, com a duração
de 1h15. Neste focus group estiveram presentes somente 4 participantes, uma vez que um codificador
somente manifestou a sua indisponibilidade no próprio dia. Neste focus group, foi combinada a próxima
sessão (para aplicar o guião II) para o dia 15 de novembro, no qual estiveram presentes os 5 médicos
codificadores. A sessão teve a duração de 1h20.

Os 4 focus groups realizaram-se na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, com a duração
total de 6h.

No início das sessões fez-se uma breve apresentação do tema, dos principais objetivos e de algumas das
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regras básicas dos focus groups, como por exemplo, intervir um participante de cada vez e todos darem
a sua opinião acerca da questão em debate. As sessões foram gravadas através de um telemóvel usando
o software Dictaphone, mediante consentimento dos participantes (Consentimento Informado no anexo
III) e foi-lhes assegurada a anonimização e confidencialidade dos dados.

Um dos aspetos também importante nesta metodologia é a escolha do moderador (Morgan, 1996). Os
focus groups tiveram um moderador experiente na área da codificação, que seguiu o guião previamente
traçado, fomentando a discussão do grupo, sem nunca fazer juízos de valor acerca das declarações feitas
e sem influenciar a opinião dos participantes; e dois membros para a gestão, que tomaram notas sobre a
discussão do grupo, responsabilizaram-se pelo material de gravação e asseguraram que os participantes
davam a sua opinião em todas as questões.

5.4 Análise dos dados dos focus group

Numa primeira fase, procedeu-se à transcrição integral das gravações dos focus groups. A transcrição
foi feita manualmente usando o Microsoft Word.

Os autores dos registos foram anonimizados, bem como os hospitais e os indivíduos a que estes se
referiram durante o seu discurso.

As transcrições dos focus groups são um momento chave para a análise dos resultados. Após terminar
as transcrições integrais, fez-se uma comparação entre estas e as gravações, de forma a obter transcrições
o mais exatas possíveis. Depois de atestar todas as transcrições, os registos áudio foram destruídos.

Como mencionado acima, foram aplicados 2 guiões diferentes. Contudo, para a análise e apresentação
dos resultados não se considerou relevante esta divisão, uma vez que ambos os guiões foram aplicados ao
mesmo grupo, e a ICD-10-CM/PCS já estava muito presente na rotina dos codificadores sendo também
discutida nas sessões em que se aplicou o Guião I. Para além disso, apesar de se seguirem guiões previ-
amente definidos, foram surgindo outros assuntos ao longo das sessões, que foram também material de
análise.

Através de uma análise de conteúdo categorial temática, a informação foi agrupada por temas, ca-
tegorias, e subcategorias relacionados com os objetivos do estudo. O agrupamento foi, posteriormente,
validado pela restante equipa de investigação, tentado que a análise dos dados fosse rigorosa e sistemática.

5.4.1 Análise de conteúdo categorial temática

Para se fazer a análise, para além do contacto estabelecido com pessoas experientes na área da análise
de conteúdo, recorreu-se também ao livro “Análise de Conteúdo” de Laurence Bardin (Bardin, 2011).

A análise de conteúdo é definida pelo autor como “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez
mais subtis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a “discursos (...) extremamente diversificados”
(Bardin, 2011). Um dos objetivos desta análise não é apenas fazer uma análise “à letra”, mas também
inferir variáveis, assumindo a partir da informação registada outros “significados” para a mesma; “é uma
busca de outras realidades através das mensagens” (Bardin, 2011).

Para a análise de conteúdo pode optar-se por uma análise temática, que é o caso, em que se divide o
texto em alguns temas principais e subtemas mais específicos.
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A análise deve ser organizada em torno de 3 fases: pré-análise; exploração do material e tratamento
dos resultados; e inferência e interpretação (Bardin, 2011).

A 1ª fase (pré-análise) consiste na escolha dos documentos a serem submetidos a análise e na formu-
lação dos objetivos (Bardin, 2011). Neste caso, as transcrições integrais dos focus groups foram o objeto
de análise. Os objetivos da análise relacionam-se com os objetivos anteriormente traçados para o estudo.

Antes de iniciar a análise, realizou-se uma leitura de todas as transcrições, tentando ficar o mais
familiarizado possível com toda a informação. Após a leitura integral das transcrições, começou por
se usar diferentes cores (códigos) para identificar informações sobre diferentes assuntos. Contudo, face
à dimensão das transcrições, a codificação por cores começou a ser inviável e passou a distribuir-se a
informação, de acordo com o assunto, em diferentes ficheiros Word.

Consoante a distribuição da informação foram-se definindo os temas, as categorias e as subcategorias.
Estava-se perante a fase de exploração do material, em que o sistema de categorias foi sendo traçado de
uma forma progressiva.

Para a criação das categorias não se seguiram regras rígidas; estas foram definidas de forma a refletir
todo o conteúdo discutido durante os focus groups e a cumprir os objetivos do estudo, aproveitando a
flexibilidade da análise temática. Contudo, teve-se em conta que as categorias devem ser (Bardin, 2011):

• homogéneas - não se deve misturar informação sobre diferentes temas;

• exclusivas - o mesmo elemento de conteúdo não pode ser classificado em 2 categorias diferentes;

• exaustivas - deve-se esgotar a totalidade do texto;

• objetivas/fidedignas - tendo por base o mesmo material e a mesma grelha categorial, investigadores
diferentes devem chegar ao mesmo resultado. Para o cumprimento desta caraterística é importante
que a definição das categorias esteja bem estabelecida;

• adequadas/pertinentes - adaptadas ao conteúdo e ao objetivo da categoria. Deve refletir as intenções
da investigação permitindo assim responder aos objetivos traçados; e

• produtivas - permitem chegar a dados exatos, permitindo inferir e traçar hipóteses novas.

Após ser indexada toda a informação nas diferentes categorias, procedeu-se à revisão das categorias
através da leitura da informação que constava em cada uma delas. Em algumas situações procedeu-se à
junção de categorias que estavam previamente separadas, por uma questão da quantidade de informação.
Em outras situações, separou-se a informação de uma categoria, criando novas categorias, de forma a
manter a homogeneidade das mesmas. Este processo terminou quando se considerou que o mapa de
categorias era o desejado, conseguindo definir o assunto de cada uma das categorias (ver notas de rodapé
no anexo V).

Posteriormente, definiu-se a designação das categorias, com títulos concisos, claros e representativos
da informação que albergam.

Na última fase foram traçados os resultados, incluindo procedimentos qualitativos e quantitativos. A
nível qualitativo, analisando a presença ou ausência de determinados tópicos e, com menor relevância,
a nível quantitativo sistematizando a frequência de determinado tópico. Para cada categoria foram
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tomadas conclusões, de acordo com as opiniões dadas, e apresentaram-se algumas declarações que as
fundamentam e sustentam. Esta fase está sujeita à subjetividade do investigador; a apresentação de
citações para sustentar as conclusões é importante, pois vai fornecer evidências para a credibilidade da
análise realizada (Morgan, 2010).

Toda a análise foi, posteriormente, validada pela restante equipa de investigação.

5.5 Divulgação dos resultados

Tal como tinha sido assegurado aos participantes durante as sessões, e uma vez que faz parte da
metodologia do estudo, apresentaram-se, em primeira mão, os resultados aos médicos codificadores par-
ticipantes. Ao contrário dos focus groups, esta sessão de apresentação dos resultados não foi gravada,
mas foram anotadas as opiniões em relação ao resultados, para, posteriormente, poderem ser analisadas
e discutidas.

Após terem sido apresentados os resultados aos participantes, aproveitou-se o momento em que estão
reunidos mais médicos codificadores em Portugal, o Congresso Nacional da AMACC, que se realizou em
Ponta Delgada nos dias 23-24 de fevereiro de 2018, para apresentar alguns dos resultados dos focus groups
e dar a conhecer o estudo a um maior número de codificadores.
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6. Resultados

Da análise de conteúdo categorial temática resultaram 6 temas, que agregam 19 categorias e 26 subca-
tegorias. Os temas, categorias e subcategorias resultantes refletem e sumariam os problemas identificados
pelos codificadores ao longo dos 4 focus groups. A árvore de categorias resultante pode ser consultada no
anexo IV.

Devido à dimensão dos resultados, neste capítulo será somente apresentada uma síntese dos resultados
por tema. No anexo V apresentam-se os resultados distribuídos por temas, categorias e subcategorias.

6.1 Registos clínicos e a sua qualidade

“Mas resumindo (...) não há codificação plena se não houver um registo clínico correto e completo
daquele episódio, (...).” (I7)

“FCP? Num processo de obstetrícia, o que é que quer dizer?” (I9)

“Os “copy&paste” dos registos anteriores, a gente começa a ler, começa a codificar, chega ao fim, é pá,
isto não é [deste episódio].” (I3)

Os registos clínicos e a sua qualidade foram o tema mais discutido ao longo dos quatro focus groups,
sendo da opinião geral, que têm uma grande importância tanto para os profissionais de saúde como
para os pacientes, sendo um reflexo dos cuidados prestados. Os registos clínicos são também a base
da codificação, de forma que dois participantes defenderam que os problemas associados à atividade
de codificação derivam dos problemas dos registos clínicos, sendo importante realçá-los. A ausência de
documentos (ex. nota de alta, relato operatório) do registo clínico ou a falta de qualidade dos mesmos
foram apresentados como fatores com influência no tempo despendido na codificação e até como um
impedimento para a sua realização.

A qualidade dos registos clínicos varia com o hospital, a especialidade e os autores do registo. Em
relação à qualidade variar com a especialidade, foram referidas especialidades com bons registos e outras
com falta de qualidade por falta de informação, ou por outro lado, informação em excesso. Segundo a
maioria dos participantes (9 em 10) a qualidade dos registos clínicos está a melhorar.

Os participantes apontaram como documentos importantes para a codificação de um episódio, a folha
de anestesia, o relato operatório, a folha de admissão e alta, os relatórios de anatomia patológica, e
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alguns registos de enfermagem. Contudo, verificou-se ao longo dos focus groups que estes documentos
estão muitas vezes ausentes.

A nota de alta é um documento que está muitas vezes ausente ou sem qualidade. Há serviços que
elaboram notas de alta muito extensas, relatando situações de episódios anteriores, transcrevendo os
resultados dos exames e resumindo o episódio atual a um texto curto, por vezes nem especificando o
seu motivo. Os participantes informaram que nos óbitos, a ausência das notas de alta é muito recor-
rente, justificando que, frequentemente, quem declara o óbito não é o médico que acompanhou o doente,
limitando-se a passar a certidão de óbito. Um participante informou que, no seu hospital, foi tomada
uma medida para combater a ausência deste documento: o sistema informático encerra a nota de alta ao
oitavo dia de alta do paciente, notificando imediatamente os diretores de serviço.

A ausência do relato operatório foi outro ponto apresentado como tendo influência na codificação.
Para além disso, um dos participantes reforçou que o cirurgião que não regista, não defende os seus
interesses, nem os do doente e nem os do hospital. Quando o relato operatório está presente por vezes
apresenta falta de completude; um dos participantes justificou este problema dizendo que o cirurgião opta
por não registar tudo acreditando ser em sua defesa.

A utilização de abreviaturas/acrónimos foi apresentada como um ponto muito negativo do registo
clínico, classificando a sua utilização como um impedimento para a codificação. Defenderam que o grande
problema é atribuírem-lhe um significado diferente daquele com que foram utilizados pelos médicos, sendo,
nos casos em que não têm a certeza do seu significado, preferível não codificar. Um dos participantes
informou que no seu hospital criaram uma lista com as abreviaturas permitidas, como forma de colmatar
este problema; outro dos participantes considera este método ineficaz, defendendo que quando transferem
o doente para outro hospital o problema das abreviaturas/acrónimos persiste. O Google e o Portal da
Codificação foram apresentados como recursos para auxiliar os codificadores a descobrir o seu significado.
Um dos codificadores, apesar de admitir que utilizava o Portal da Codificação reforçou não concordar com
a utilização do mesmo, uma vez que também não concorda com a utilização de abreviaturas/acrónimos.
Outro participante defendeu que ambos os recursos são infrutíferos quando as abreviaturas/acrónimos
são “inventados” por quem escreve.

As variações nas descrições dos diagnósticos pelos médicos foi outro tópico muito discutido. Segundo a
perceção dos participantes, estão relacionadas com a falta de especificidade do diagnóstico. Por sua vez, a
falta de especificidade prende-se com a falta de assertividade dos médicos e com o facto de transcreverem
os exames ao invés de os interpretar.

Um ponto que os participantes apontaram como facilitador do processo de codificação foi o apa-
recimento dos RCE, pela questão da legibilidade e da normalização. Contudo, apresentaram também
desvantagens dos RCE: a impossibilidade de se corrigirem registos (desvantagem apresentada enquanto
médicos e não enquanto codificadores); a possibilidade de “copy&paste”, que resulta em transcrições
enormes com informação irrelevante para o episódio atual e nas quais se perpetuam erros, complicando
e atrasando o processo de codificação; e a impossibilidade de fazerem desenhos explicativos, que seriam
importantes principalmente na codificação das áreas cirúrgicas. Quanto ao acesso aos registos clínicos
eletrónicos, dois participantes revelaram algumas dificuldades no acesso a alguns documentos.

Quanto à utilização de normas para normalizar a estrutura e o conteúdo dos registos clínicos, foi da
opinião geral que estas resolveriam muitos dos aspetos negativos aqui apresentados. Num dos grupos foi
discutida a utilização da norma SOAP que, segundo a perceção dos participantes, é uma norma pouco



51 Resultados

utilizada e, por vezes, até é desconhecido o significado do acrónimo. No entanto, foi do consenso geral que
a sua utilização facilitaria o processo de codificação e a prestação de tratamentos futuros aos pacientes.

As auditorias aos registos clínicos foi outro tópico discutido. Os participantes realçaram a sua im-
portância e lamentaram que a sua prática tenha diminuído. Um dos participantes acreditava que as
auditorias estejam a ser realizadas, dada a sua obrigatoriedade segundo o publicado em Diário da Re-
pública. Outro participante declarou que estão a tentar fazer auditorias, mas que não possuem muitos
parâmetros pelos quais o registo clínico possa ser avaliado.

Quanto à atitude das instituições e dos profissionais de saúde para a importância da qualidade dos
registos, as opiniões dividiram-se; enquanto uns defenderam que os profissionais de saúde não se preocu-
pam e não aceitam os próprios erros, outros defenderam que os profissionais de saúde e as instituições
estão mais preocupadas em ter registos de qualidade. Verificamos que isto era variável entre hospitais e
até dentro do mesmo hospital. Dois participantes defenderam que os serviços e os profissionais de saúde
deviam ser penalizados pela falta de qualidade dos registos, o que poderia resultar numa mudança de
atitude.

Face aos problemas apresentados, os participantes defenderam que a grande mudança para a resolu-
ção destes problemas deve ser liderada pelas administrações hospitalares e pelas entidades competentes
(AMACC e Ordem dos Médicos), não dependendo apenas dos codificadores e dos restantes profissionais
de saúde. Um dos participantes defendeu que os codificadores e os gabinetes de codificação têm um papel
importante na sensibilização para a importância da qualidade dos registos.

6.2 Dúvidas dos codificadores relativamente ao documentado no
registo clínico

“Temos alguns serviços um bocadinho complicados, não são todos felizmente (...).” (I2)

“Portanto, há serviços que devolvem o processo rapidamente, bem respondido (...). Há processos que
nunca mais voltam (...). E há outros que devolvem com uma informação, pronto, mais ou menos.” (I2)

Relativamente a este tema, os participantes reportaram duas situações diferentes: dúvidas que podem
ser decorrentes de não dominarem a área do episódio em questão e dúvidas que podem estar relacionadas
com a falta de qualidade do registo. Em ambos os casos, todos os participantes referiram não codificar
com base na experiência, argumentando que esta não é uma boa prática.

Quando as dúvidas são derivadas do não domínio da área, ressalvaram que optam por pedir escla-
recimentos junto de uma pessoa da área em questão e não devolver o processo. Quando as dúvidas se
prendem com a falta de qualidade do registo, nomeadamente falta de completude, a forma de esclarecer
as dúvidas varia com a instituição e com a relação que os codificadores possuem com os profissionais de
saúde envolvidos. Optam por estabelecer um contacto pessoal ou telefónico com aqueles que têm uma
melhor afinidade e pela devolução aos que têm menos afinidade. Esta necessidade de esclarecimento de
dúvidas e possível devolução de processos varia com a especialidade.
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Por outro lado, os participantes informaram que quando o problema está relacionado com a não
completude da nota de alta, optam por consultar os diários.

A reação dos profissionais de saúde à devolução dos processos é, por vezes, um problema; segundo
um dos participantes, os profissionais de saúde nem sempre são recetivos quando interpelados pelos
codificadores e nem sempre respondem de forma adequada às questões colocadas. Por outro lado, um
participante defendeu que a interação entre médicos e codificadores tem evoluído e que isso é muito
importante para melhorar a atividade de codificação. Verificou-se que esta interação era variável entre
hospitais e serviços.

Quanto à resposta dos médicos à devolução dos processos, foram identificados dois problemas: uma
resposta inadequada à questão colocada ou o não retorno do processo, o que impede a conclusão da
codificação daquele episódio. Este problema do não retorno dos processos é variável com os serviços e
foi apresentado como sendo mais frequente no passado. Apesar do não retorno dos processos impedir a
codificação do episódio, foi do consenso geral que não tem implicações na qualidade dos dados codificados,
uma vez que os participantes afirmaram não codificar o processo enquanto este não retornar.

6.3 Codificação clínica

“[a codificação eletrónica] dá-nos a perspetiva do que estamos [a fazer], enquanto eu estou a escrever
num papel uma série de letras e de números, aquilo não me diz nada, (...) mas agora quando eu estou a

digitar aquilo e a ver o resultado é completamente diferente.” (I9)

“Ainda é o codificador que tem de andar a tentar descobrir qual foi o diagnóstico e isso não é a nossa
função.” (I2)

“Porque estamos com atraso de mais de um ano (...) em algumas especialidades.” (I4)

O processo de codificação foi adjetivado por alguns dos codificadores como um processo cansativo
e exigente, para o qual é necessário tempo e disponibilidade. Em alternativa, outros participantes de-
fenderam que é uma atividade “viciante” e um método de aprendizagem para a sua profissão enquanto
médicos.

Existe variabilidade no processo de codificação entre hospitais no que toca aos documentos utilizados
para codificar o episódio e na forma de realizar a codificação, ou seja, eletrónica ou em papel. Há
hospitais que codificam tendo por base todos os documentos enumerados no primeiro tema, enquanto
outros hospitais codificam tendo por base somente a nota de alta. A codificação feita somente pela
nota de alta foi uma medida adotada com a implementação da ICD-10-CM/PCS, medida que na opinião
dos que codificam pela totalidade do registo não permite uma “codificação plena” e pode, em algumas
situações, tornar “impossível” a codificação. Apesar desta variação entre hospitais, todos os participantes
afirmaram dar mais relevância à nota de alta quando há contradições entre este documento e os diários,
o que vai de encontro às recomendações de codificação em Portugal.

Em relação à forma de realizar o processo de codificação, apesar de todos os hospitais terem disponível
o SIMH para a sua realização, verificou-se que existem hospitais a codificar em papel e outros hospitais
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a codificar em programas próprios, desenvolvidos pela instituição para o efeito. Ambas as situações
obrigam a que pessoal administrativo recolha os códigos no SIMH, para efeitos de registo, agrupamento
e reembolso.

Segundo a perceção dos participantes, a codificação eletrónica (independentemente de ser no SIMH ou
nos programas próprios das instituições) para além de permitir a codificação à distância, ainda permite a
diminuição dos erros e do tempo despendido. Por outro lado, relativamente à codificação em papel foram
realçados problemas de inserção dos dados, uma vez que a caligrafia dos codificadores não é, por vezes,
legível para o pessoal administrativo.

De acordo com os participantes, a interface do SIMH não é user-friendly, o que dificulta a introdução
dos dados codificados e a codificação direta no SIMH. No entanto, um dos participantes referiu que o
SIMH está a melhorar. Quanto aos outros programas utilizados na codificação, foi referido que o software,
desenvolvido num dos hospitais, agrega automaticamente todos os documentos do registo clínico de um
episódio num único PDF, permite a gestão dos pagamentos aos codificadores e o acompanhamento da sua
remuneração em tempo real. Adicionalmente, este software possui um sistema de controlo, que penaliza
monetariamente os codificadores quando ultrapassado o prazo de codificação previamente estabelecido
pela administração. Estas funcionalidades de apoio à gestão foram encaradas pelos outros participan-
tes como um estímulo para os codificadores e para que a codificação dos episódios se realize no prazo
estabelecido.

Quando questionados relativamente ao processo de abstração, apesar de inicialmente desconhecerem
o termo, concordaram que é um processo que não acarreta quaisquer dificuldades, mas que é dependente
da experiência como codificadores e da especialidade que estão a codificar.

Outro tópico discutido foi a dificuldade da codificação de diagnósticos, relacionado com um tópico
discutido no primeiro tema, a falta de especificidade dos diagnósticos. Os codificadores informaram que,
muitas vezes, têm de assumir ou inferir os diagnósticos, o que vai contra as guidelines. A impossibilidade
de codificarem um diagnóstico por não estar explícito no registo, apesar da existência de evidências nos
exames médicos, é uma situação recorrente.

Na perceção dos participantes, a dificuldade do processo de codificação varia com a especialidade que
estão a codificar, aspeto dependente da especialidade de cada codificador enquanto médico. Para além
disso, a dificuldade da codificação foi também relacionada com o facto de ser um episódio de internamento
ou ambulatório. Foi do consenso geral que a codificação de episódios de internamento é mais complexa.

O atraso na codificação foi outro dos tópicos abordados, verificando-se que este era variável com o
hospital e com a especialidade. Em alguns casos verificou-se um atraso superior a um ano que, segundo
a perceção dos participantes, se deveu à transição para a ICD-10-CM/PCS. Dois dos participantes eram
da opinião que o atraso na codificação vai continuar a aumentar. Para este atraso ser ultrapassado, foi
defendido que teriam de haver mais incentivos para os médicos codificadores, como por exemplo, serem
pagos pela performance, como já acontecia num dos hospitais.

As valorizações e os incentivos aos codificadores e a disponibilização de materiais e apoios são va-
riáveis com os hospitais. Os participantes defenderam que as condições oferecidas, no que respeita à
disponibilização de materiais e ao pagamento aos codificadores, deviam estar normalizadas.

O funcionamento do gabinete de codificação foi uma questão abordada somente num dos grupos.
Enquanto num hospital os codificadores codificam áreas diferentes de 3 em 3 meses, em outro hospital
os codificadores encontram-se alocados a especialidades, forma de funcionamento com que alguns não
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concordavam. Dois dos participantes demonstraram compreender esta alocação a determinadas especia-
lidades, defendendo que foi uma medida que surgiu com a ICD-10-CM/PCS para conseguirem ter mais
velocidade de trabalho.

Quanto a possíveis soluções para colmatar alguns dos problemas identificados para o processo de
codificação, alguns dos participantes referiram a importância da codificação clínica passar a ser uma
subespecialidade, aspeto defendido nos dois grupos. Um codificador acreditava também na profissiona-
lização da codificação, isto é, que futuramente, será uma atividade com profissionais especializados e a
tempo inteiro.

As auditorias à codificação foram consideradas, por nove dos participantes, como muito importantes
para as melhorias na atividade de codificação. Para a sua realização salientaram a relevância do programa
de que dispunham para as auditorias à codificação clínica com a ICD-9-CM (Programa Auditor). Contudo,
deram também exemplos de auditorias que não eram realizadas com um propósito educativo, mas com o
intuito de prejudicar e criticar os codificadores. Segundo um dos participantes, estas auditorias poderiam
ser colmatadas se houvesse um órgão regulador a quem os codificadores pudessem expor a situação.

Segundo a perceção dos participantes, tem havido uma maior sensibilização por parte de todos os in-
tervenientes, quer codificadores, quer médicos, para a importância da codificação clínica. Argumentaram
que seria também importante uma maior sensibilização por parte das entidades competentes (AMACC,
ACSS, SPMS e Ordem dos Médicos), defendendo que a resolução destes problemas e a disponibilização
de mais apoios e ferramentas para a atividade de codificação deviam ser aspetos a assumir por estas
entidades.

6.4 ICD-10-CM/PCS

“(…) temos o problema da própria dificuldade da codificação da ICD-10.” (I9)

“Eu acho que a qualidade é para melhorar. Claro que na [fase de] transição é capaz de haver muitas
asneiras e muitos erros nesta fase inicial.” (I1)

“Eu não codifico 1000 [processos] em ICD-10, mas eu já codifiquei 1000, alguns meses, em ICD-9.” (I5)

“(…) atendendo à não auditoria recente que [não] se tem feito dos processos, poderá haver (…).” (I6)
[problemas na qualidade dos dados]

“(...) e depois fica outro problema, que vai ser grave na resolução, que foi aqui tocado, que são os
consensos da codificação para a execução daquele procedimento ou outro, que tem de estar perfeitamente

estandardizado a nível nacional e não pode ficar a critério.” (I7)

A codificação em ICD-10-CM/PCS começou por ser apontada como uma dificuldade. Os codificadores
referiram que o novo sistema de classificação exige um trabalho redobrado, uma vez que não permite que
se decorem tão facilmente os códigos como na ICD-9-CM. Como forma de resolução deste problema, um
dos participantes referiu a possibilidade de se codificar usando a ICD-9-CM e através do conversor se
obter os códigos em ICD-10-CM/PCS, aspeto com que outro dos participantes não concordou.
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O facto de em Portugal se utilizar uma modificação americana foi considerado outro ponto negativo.
A existência de uma tradução própria em Espanha foi realçada pelos participantes como um fator que
permite que o sistema de classificação esteja adaptado.

Em relação ao sistema de classificação anterior, ICD-9-CM, realçaram a possibilidade de conseguirem
decorar os códigos. Contudo, referiram que era subjetivo e incompleto, realçando a importância da tran-
sição para a ICD-10-CM/PCS. Em relação ao novo sistema de classificação, mais precisamente em relação
à sua completude, enquanto alguns participantes o adjetivaram como incompleto, outros defenderam que
é mais abrangente, sendo mais desafiador e intuitivo.

No que concerne à codificação de procedimentos com a ICD-10-PCS, os participantes manifestaram
insegurança na codificação de alguns procedimentos, em consequência da falta de mais guidelines e de
consensos. A atualização dos códigos de procedimentos, bem como o aumento do seu número, foi outro
ponto apresentado como dificultador do processo de codificação. Após enumerarem os pontos negativos,
realçaram alguns pontos positivos da ICD-10-PCS, como a maior abrangência, a forma como está estru-
turada e a construção dos códigos em cascata. Por fim, um participante declarou que acredita que as
entidades competentes vão agir no sentido de normalizar procedimentos.

As root operations é um assunto que também suscita muitas dúvidas aos codificadores. Um dos
problemas identificados foi o facto de só existir bilateralidade em algumas das root operations. Para além
disso, três participantes declararam que a classificação destas é subjetiva e depende da interpretação dos
codificadores, aspeto com que um dos participantes não concordou, defendendo que existem guidelines.
Apesar de ter sido apresentado como um tema que suscita dúvidas, dois dos participantes consideravam
a sua codificação simples.

O aumento do número de códigos e do número de caracteres foi outro tópico debatido. Todos os
codificadores concordaram que estes aumentos vieram dificultar o processo de codificação. Um dos
codificadores, apesar de ter concordado, defendeu que o importante é o objetivo destes aumentos.

Houve anuência de todos os participantes quanto ao aumento da especificidade com a ICD-10-CM/PCS,
dando o exemplo da codificação de deformidades nos dedos como sendo um exemplo claro deste aumento
de especificidade. Um dos participantes afirmou que este é um dos objetivos da transição, o que foi cor-
roborado por outro dos participantes que afirmou que a qualidade dos dados vai melhorar graças a este
aumento da especificidade. Por outro lado, um participante apresentou a codificação das neoplasias como
um caso em que a especificidade ainda não é suficiente; dois participantes concordaram, mas um deles
defendeu que nas neoplasias dermatológicas a especificidade melhorou muito e o outro participante infor-
mou que Espanha colmatou este problema juntando a ICD-10 à International Classification of Diseases
for Oncology (ICD-O).

O incremento dos códigos de lesões foi outro ponto apresentado por oito dos dez participantes como
um fator que aumenta a dificuldade do processo de codificação; os outros dois participantes não tinham
perceção se houve variação nos códigos de lesões. A especificação das condições em que a lesão ocorreu e
de todas as fraturas do episódio, contrariamente ao que acontecia com a ICD-9-CM na qual existiam as
fraturas combinadas, foram exemplos utilizados para demonstrar este agravamento de dificuldade.

Relativamente à transição para a ICD-10-CM/PCS e à adaptação dos médicos codificadores a este
novo sistema de classificação, grande parte dos participantes afirmou que a transição foi positiva, graças
aos apoios de que dispuseram por parte das instituições, e que estão a ter uma boa adaptação. Para além
disso, e independentemente dos pontos negativos apresentados, todos admitiram que preferem a ICD-10-
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CM/PCS. Por outro lado, consideravam que a transição deveria ter sido efetivada de forma diferente por
parte da ACSS.

Segundo a perceção de alguns dos participantes que já codificavam em ICD-9-CM, a sua experiên-
cia incrementou a dificuldade da transição. Os codificadores que possuíam experiência em ICD-9-CM
necessitaram de alterar a forma de selecionar a informação do registo clínico e estar atentos a outros por-
menores que com o sistema de classificação anterior não eram relevantes, enquanto os codificadores que
iniciaram com a ICD-10-CM/PCS foram, desde logo, treinados para a seleção da informação relevante
para a codificação com o novo sistema de classificação. Contudo, um dos participantes que iniciou com
a ICD-10-CM/PCS admitiu que mesmo assim sente muitas dificuldades.

As variações no tempo despendido e na produtividade foram tópicos abordados relativamente à tran-
sição. Os dez participantes concordaram que o tempo despendido aumentou, e um deles ainda afirmou
que, no seu ponto de vista, o tempo despendido vai continuar a aumentar. Outro dos participantes
argumentou que um aspeto que o preocupa é não conseguir mensurar o tempo que demora a codificar
um determinado número de processos, mesmo que estes sejam semelhantes. No que respeita à produti-
vidade, alguns dos participantes referiram que a produtividade baixou, enquanto outros defenderam que
se manteve, justificando que foi graças aos apoios que tiveram por parte da instituição e graças ao seu
próprio esforço.

No que se refere a alterações na qualidade dos dados decorrentes da transição, nove dos dez partici-
pantes consideravam que a transição pode ter resultado em alguns problemas na qualidade dos dados.
Apesar disso, todos concordaram que o objetivo da implementação da ICD-10-CM/PCS é que a qualidade
dos dados melhore.

Não obstante a importância das auditorias, os participantes informaram que com a ICD-10-CM/PCS
são escassas as auditorias internas e nulas as auditorias externas. Para a escassez das auditorias internas
foram apresentadas diversas causas, como a falta de auditores, a falta de tempo e na opinião de um
participante, o facto de não terem disponível a ferramenta de que antes dispunham, o Programa Auditor.
Um dos participantes não concordou com a última causa apresentada, defendendo que com o SIMH
também é possível fazer auditorias e admitiu que já as fez aos próprios processos e aos processos de outros
codificadores. Quando o participante afirmou que fez auditorias aos próprios processos, os outros quatro
participantes do grupo não concordaram com a realização deste tipo de auditoria, argumentando que “é
uma auditoria viciada”. Relativamente às auditorias externas, alguns dos participantes reconheceram que
a realização destas vai ser difícil e controversa, pelo facto de não haver consensos para a codificação de
determinadas situações. Um participante defendeu que as auditorias externas só podem começar depois
de estabelecidas normalizações. Por último, dois codificadores acabaram por afirmar que esta falta de
auditorias internas e externas pode estar a afetar a qualidade dos dados codificados.

A falta de consensos/normalizações foi sendo um tópico abordado como uma dificuldade para a codi-
ficação, que dá azo a variações na codificação da mesma situação. Os participantes deram exemplos de
diferentes formas de codificação para a mesma condição, variáveis com o hospital, a localização geográfica
e, por vezes, até variável dentro do mesmo hospital. Afirmaram que mesmo os livros de apoio utilizados
não são assertivos quanto à forma de codificar determinadas condições. O Portal da Codificação, que neste
momento se encontra descontinuado, foi apresentado como uma ferramenta que ajudaria à normalização.
Para além disso, dois participantes consideravam que as normalizações deviam ser estabelecidas fazendo
uma análise prévia à base de dados existente, que permitiria perceber as condições nas quais existem
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variações na codificação. Os participantes realçaram que o estabelecimento de consensos/normalizações
é necessário para permitir que os dados codificados cumpram os seus propósitos.

Para além da necessidade de estabelecimento de normalizações por parte das entidades competentes,
realçaram a necessidade de estas disponibilizarem ferramentas (ex. Portal da Codificação), de forma a
melhorar a atividade de codificação e, consequentemente, as finalidades dos dados codificados.

6.5 Formação dos intervenientes envolvidos no processo de co-
dificação

“A cultura tem de começar, de facto, nos alunos.” (I7)

“Agora se me fala na formação inicial, muito mal, muito mal.” (I4)

“(...) acho que os seminários são essenciais (...). Mas haver um tipo de formação orientada,
sistematizada, quase obrigatória (...) nesta fase da ICD-10, acho que sim (…).” (I8)

Os participantes defenderam que a formação dos alunos de medicina na faculdade, a pedagogia contí-
nua aos profissionais de saúde nos serviços e a formação inicial e contínua dos codificadores têm impacto
na qualidade da codificação.

Segundo a perceção dos participantes, a formação dos alunos de medicina na faculdade influencia a
capacidade de documentar nos registos clínicos e, desta forma, é um ponto importante para a qualidade
dos mesmos. Contudo, apontaram falhas a este nível, considerando insuficiente o ensino e a sensibilização
dos alunos para a importância dos registos clínicos, o que se traduz na falta de qualidade dos mesmos e,
consequentemente, em falhas ao nível da codificação.

A pedagogia feita diretamente nos diversos serviços foi também considerada importante na sensibili-
zação dos médicos para a importância dos registos clínicos e para as melhorias na documentação.

No que concerne à formação inicial dos codificadores em ICD-9-CM, com base no número reduzido de
opiniões, verificou-se que a formação foi razoável. Quanto à formação em ICD-10-CM/PCS as opiniões
dividiram-se, enquanto uns a classificaram como “razoável”, os outros teceram opiniões negativas quanto
à formação facultada. Os codificadores que teceram uma opinião depreciativa, ainda acrescentaram que só
conseguiram perceber a formação inicial porque tiveram oportunidade de frequentar uma pré-formação.
Outro aspeto negativo realçado por um dos participantes foi a formação dos codificadores pertencentes
aos hospitais não piloto, explicando que somente alguns dos codificadores fizeram a formação e ficaram
encarregados de transmitir o conhecimento aos restantes. Alguns dos participantes justificaram que a
formação em ICD-10-CM/PCS não foi tão rentável quanto deveria ser devido ao pouco tempo disponível,
à pouca experiência dos formadores no novo sistema de classificação e ao facto dos codificadores estarem
sobrecarregados de trabalho.

Em relação à formação contínua (incluindo ações de formação dinamizadas pela AMACC e seminários
organizados no MEDCIDS), de uma forma geral, todos os participantes teceram uma opinião positiva
e somente um dos participantes afirmou que não há tanta formação contínua quanto deveria. Dois
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dos participantes, apesar de terem proferido uma opinião positiva relativamente à formação contínua,
argumentaram que esta devia ser realizada noutros moldes; um deles defendeu que os programas já
deviam estar previamente definidos e que devia haver uma formação contínua de caráter obrigatório e o
outro participante defendeu que “o mais importante é estar à volta de uma mesa a discutir os problemas”,
realçando a importância do contacto entre codificadores para a sua aprendizagem.

Quanto à intervenção da AMACC e da Ordem dos Médicos na formação dos codificadores, oito dos dez
participantes teceram opiniões positivas quanto à intervenção da AMACC, salientando a organização das
ações de formação e dos congressos nacionais; em relação à Ordem dos Médicos, os participantes afirmaram
que não tem tido qualquer intervenção. Posteriormente, os participantes reforçaram a importância de
mais intervenções por parte destas entidades, especialmente com a transição para a ICD-10-CM/PCS e
todas as mudanças que esta acarretou. Dois participantes defenderam ainda que a AMACC devia ter
mais poder de intervenção, e não só ao nível da formação, uma vez que é a única entidade em que os
codificadores estão em “pé de igualdade” e uma entidade que zelará sempre pela qualidade da codificação.

6.6 Finalidades dos dados codificados

“Eu não tenho noção dos GDH, não faço ideia.” (I10)

“Também sabemos que o próprio agrupador não está adaptado na totalidade a esta versão.” (I9)

“(...) é o dado mais fidedigno se a codificação estiver bem feita.” (I7)

Quanto às finalidades dos dados codificados, os participantes começaram por concordar que a BDMH
gerada através dos dados codificados é útil para muitas finalidades: financiamento hospitalar, investigação
e cálculo de indicadores de qualidade foram algumas das finalidades discutidas.

Quanto à finalidade do financiamento do hospitalar, é de salientar que alguns dos participantes de-
monstraram não ter perceção de como os dados codificados dão origem ao financiamento, defendendo que
os GDH e o financiamento hospitalar não devem ser uma preocupação do codificador. Um dos participan-
tes justificou a sua posição dizendo que não tem acesso ao GDH gerado, contudo outro dos participantes
informou que os GDH estão todos acessíveis no SIMH.

Um dos participantes referiu que existe um aspeto relacionado com o financiamento hospitalar que pode
comprometer a qualidade dos dados codificados: o facto de as instituições serem financiadas de formas
diferentes. Enquanto nas Entidades Públicas Empresariais (EPE) o financiamento depende diretamente
dos GDH, nas Unidades Locais de Saúde (ULS) o financiamento é per capita, sendo diferente a importância
dada à codificação clínica.

Os problemas ao nível dos registos clínicos e a falta de consensos para a codificação de determina-
das condições voltaram a ser apresentados como fatores que podem comprometer o cumprimento das
finalidades dos dados codificados.

Relacionando o financiamento hospitalar com a transição para a ICD-10-CM/PCS, os participantes que
demonstraram preocupar-se com a questão dos dados codificados cumprirem o seu propósito primordial,
concordaram que um dos objetivos da transição é que os pagamentos sejam mais refinados. Contudo,



59 Resultados

acrescentaram que ninguém vai conseguir precisar este impacto da transição até não ser feita uma análise.
Os outros participantes limitaram-se a dizer que não tinham noção de que a transição tenha influenciado
o financiamento hospitalar.

O agrupador de GDH utilizado não está atualizado, o que foi apontado como um problema. Explicaram
que o agrupador é proveniente da ICD-9-CM, o que obriga a que os dados codificados em ICD-10-CM/PCS
sejam mapeados para a ICD-9-CM, para assim serem agrupados.

No que se refere à utilização dos dados codificados para a investigação, de uma forma geral todos os
participantes concordaram com esta reutilização. Argumentaram que os dados codificados são uma boa
fonte e a mais fidedigna se a codificação estiver correta, realçando que para algumas investigações esta é
a única fonte de dados disponível. Concordaram ainda que a transição vai melhorar este propósito. Um
dos participantes demonstrou não concordar totalmente que os dados codificados têm qualidade para ser
reutilizados na investigação, voltando a realçar a falta de especificidade na área das neoplasias. Outro
participante respondeu a esta questão defendendo que na área das neoplasias existem outros meios para
fazer as investigações, como o Registo Oncológico Nacional.
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7. Discussão

Segundo Morgan, um teste que deve ser feito para comprovar a adequabilidade dos focus groups prende-
se com a resposta à questão de quão ativa e facilmente os participantes discutiram o tema de interesse
(Morgan, 1997). Desta forma, pode-se considerar que os focus groups foram uma técnica adequada, face à
discussão gerada entre os participantes, que valorizaram a iniciativa por ser uma oportunidade de reflexão
e troca de ideias. Tal como um dos participantes afirmou “(...) eu acho que para nós, estas reuniões,
quero agradecer da minha parte, são muito importantes” (I4).

A apresentação dos resultados aos participantes faz parte da metodologia dos focus groups. Desta
forma, após estarem traçados os resultados, fez-se a sua apresentação aos participantes. As opiniões dos
mesmos foram registadas e são apresentadas na secção seguinte.

Segue-se a discussão dos resultados por temas e, por fim, a exposição das limitações do estudo.

7.1 Sessão de apresentação dos resultados aos participantes

No dia 5 de fevereiro de 2018 foram apresentados aos participantes os resultados do estudo. Nesta
sessão somente estiveram presentes 3 dos participantes, 1 pertencente ao Grupo I e 2 pertencentes ao
Grupo II.

Os temas foram apresentados pela ordem que aparecem na secção dos “Resultados”. Alguns dos resul-
tados geraram controvérsia entre os participantes presentes, o que pode dever-se ao facto de alguns temas
só terem sido abordados num dos grupos. Desta forma, são apresentadas as opiniões dos participantes
presentes na sessão de discussão, somente para os tópicos que causaram discórdia.

Em relação ao tema “Registos Clínicos e a sua qualidade”, os participantes começaram por não
concordar com a utilização dos registos de enfermagem para a codificação de um episódio. Contudo, de
acordo com a Circular Normativa 23/2014 da ACSS, os registos de enfermagem podem ser utilizados na
obtenção dos graus das úlceras de pressão, desde que o diagnóstico esteja explícito nos registos clínicos
(ACSS, 2014a), o que vai de encontro ao defendido durante os focus groups.

Quando foram apresentadas as desvantagens dos RCE, os participantes presentes discordaram que a
impossibilidade de corrigirem registos fosse uma desvantagem, defendendo que o que foi escrito não deve
ser alterado. Defenderam ainda que quando se justifica uma alteração/correção a registos anteriores, o
que deve ser feito (por parte do médico do doente e não pelo codificador) é um aditamento ao que foi
escrito.

Relativamente à norma SOAP, a sua utilização e a sua importância só foram discutida num dos grupos,
de forma que na sessão de discussão, um dos participantes do outro grupo e pertencente a outro hospital
deu uma opinião completamente oposta, informando que na sua instituição esta norma é sempre utilizada
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na estruturação do registo. Verificamos, uma vez mais, a variabilidade existente entre hospitais.

Um dos participantes presentes não concordou que fosse do âmbito da Ordem dos Médicos e da
AMACC um papel na mudança da qualidade dos registos clínicos. Contudo, nos estatutos da AMACC
pode ler-se que esta entidade “tem por objeto promover o estudo, a divulgação, o desenvolvimento e a
qualidade do registo da informação clínica e da sua codificação segundo o sistema oficial (...)” (AMACC,
2007), e no Regulamento nº 707/2016 da Ordem dos Médicos está explícito que “o médico, seja qual for
o enquadramento da sua ação profissional, deve registar, de forma clara e detalhada, os resultados que
considere relevantes das observações clínicas dos doentes a seu cargo” (Diário da República, 2016), o que
pode justificar a intervenção destas entidades na sensibilização/responsabilização ao nível dos registos
clínicos .

Em relação ao tema “Dúvidas dos codificadores relativamente ao documentado no registo clínico”,
mais precisamente em relação à reação dos médicos perante a devolução de processos, referiram que eles,
enquanto codificadores, também devem ter em atenção a forma como os abordam, pois essa pode ser
uma possível causa para uma reação negativa.

No tema “Codificação Clínica”, relativamente aos documentos utilizados para a codificação de um
episódio, os participantes presentes afirmaram que a codificação utilizando somente a nota de alta pode
ficar completa, dependendo das áreas que se estão a codificar. Contudo, de acordo com a Circular
Normativa 23/2014 da ACSS, a codificação deve ser feita pela informação que consta na nota de alta
complementada pela informação dos diários (ACSS, 2014a).

No tema “ICD-10-CM/PCS”, relativamente ao incremento dos códigos de lesões, tinha sido defendido
que com a ICD-10-CM/PCS têm de especificar as condições em que a lesão ocorreu, todavia, os partici-
pantes presentes na discussão argumentaram que essa codificação vai continuar a não ser feita, uma vez
que a ausência dessas informações no registo clínico permanece.

Quanto ao tema “Formação dos intervenientes no processo de codificação”, e no que diz respeito à
formação inicial dada aos codificadores, os participantes explicaram que as diferentes opiniões relativa-
mente à formação inicial em ICD-10-CM/PCS podem ser resultantes dos diferentes momentos em que
os codificadores fizeram a formação. Quanto à formação inicial ao nível dos hospitais não piloto, um dos
participantes presentes demonstrou ter estado nesta situação e não considerou que o grupo de tutores
escolhido pelo hospital lhe tenha dado uma formação fraca.

Relativamente à pré-formação que alguns dos codificadores tiveram oportunidade de fazer, contrari-
amente ao defendido nas sessões, um dos participantes referiu que esta pode ter sido mais um fator a
contribuir para a reação negativa e crítica dos codificadores face à formação inicial.

Um dos codificadores presentes também não concordou que a Ordem dos Médicos fosse apresentada
como uma possível entidade com intervenção na área da formação, defendendo que não é esse o seu
âmbito. Contudo, segundo a Lei nº 117/2015 de 31 de agosto pode ler-se que é uma atribuição da Ordem
dos Médicos “prestar serviços aos médicos, no que respeita ao exercício profissional, designadamente em
relação à informação e à formação profissional” (Diário da República, 2015b).

Relativamente ao tema “Finalidades dos dados codificados” não foi registada qualquer intervenção.
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7.2 Registos clínicos e a sua qualidade

É do consenso geral que os registos clínicos e a sua qualidade têm uma grande importância não
só para a atividade de codificação, mas também para todos os outros usos da BDMH (gerada com
os dados codificados), como por exemplo a investigação. Contudo, para cumprir estes propósitos, são
desejáveis registos clínicos completos e com qualidade. É conhecido que a qualidade dos dados codificados
é comprometida quando os registos clínicos não têm qualidade suficiente (DeAlmeida et al., 2014)(Kurusz,
2015)(Santos et al., 2008)(Southern et al., 2016), o que foi corroborado pelos participantes do estudo.

Neste estudo, identificaram-se muitos problemas associados aos registos clínicos, de acordo com a
perspetiva dos codificadores Portugueses, como a falta de informação nos documentos que compõem
o registo (ex. nota de alta e relato operatório), uso de abreviaturas ou acrónimos, variabilidade nos
registos clínicos (ex. variações na descrição do mesmo diagnóstico) e falta de algumas soluções para estes
problemas (ex. falta de auditorias aos registos clínicos).

A informação que deve constar na nota de alta já foi estabelecida (Diário da República, 2013), con-
tudo, a falta de informação neste documento continuou a ser um problema apresentado pelos médicos
codificadores. Mediante esta situação, conclui-se que não é só necessário estabelecer as guidelines, mas
sim realizar auditorias de forma a verificar o cumprimento dessas guidelines.

A utilização de abreviaturas e acrónimos foi outro problema salientado pelos participantes, e que já
havia sido identificado num estudo similar desenvolvido com codificadores no Canadá (Lucyk et al., 2017).
É conhecido que a sua utilização deve ser evitada, de forma a melhorar a acurácia dos dados codificados
(Naran et al., 2014); os médicos não deviam fazer uso dos mesmas, uma vez que os codificadores podem não
estar familiarizados com o seu significado (Farzandipour et al., 2010). A Joint Comission, entidade privada
dos EUA, que concede a acreditação aos hospitais, requere que as instituições utilizem abreviaturas que
estão normalizadas, recomendando o desenvolvimento de uma abordagem que permita excluir todas as
possíveis ambiguidades no uso das mesmas (Joint Commission, 2018). Em Portugal, a existência de uma
lista nacional de abreviaturas e acrónimos a que os médicos aderissem, poderia ajudar a resolver este
problema.

A especificidade da informação registada foi considerada uma caraterística importante para a codifica-
ção clínica, e concluiu-se que é comum a falta de especificidade nos diagnósticos. Isto pode resultar numa
dificuldade acrescida na identificação do diagnóstico principal, ou mesmo na impossibilidade de codifica-
ção do diagnóstico, porque não está registado pelo médico, mesmo que suportado por exames médicos
(Ngene and Moodley, 2014)(O’Malley et al., 2005)(Tang et al., 2017). Durante as sessões, esta falta de
especificidade foi apontada como uma consequência da falta de assertividade do médico que regista e do
facto de transcrever os exames ao invés de os interpretar.

Apesar dos problemas apresentados, os participantes defenderam que está a haver uma melhoria
contínua na qualidade dos registos clínicos, embora um dos participantes não tivesse concordado. Esta
melhoria pode explicar, em parte, o aumento dos diagnósticos secundários codificados, verificado nos
hospitais Portugueses (Barros and Braun, 2017)(Freitas et al., 2014).

Em relação à utilização do RCP ou do RCE, e de acordo com o descrito na literatura, foi defendido
que o uso dos RCE, que permitem a utilização de dados mais estruturados e eliminam o problema da
ilegibilidade presente nos RCP, melhorou todos os propósitos dos registos clínicos, como a melhoria da
qualidade dos cuidados de saúde prestados, a atividade de codificação e a saúde das populações (Robertson
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et al., 2015)(Klein et al., 2012)(Morrison et al., 2014)(Tang et al., 2017)(van der Bij et al., 2017)(Williams
et al., 2017). Por outro lado, uma das desvantagens apontadas aos RCE é a possibilidade do “copy&paste”
de registos anteriores, duplicando informação e mantendo possíveis erros. Esta funcionalidade aparece
na literatura relacionada com a poupança de tempo no registo, aumentando a eficiência do processo (Al
Hadidi et al., 2017)(Hartzband and Groopman, 2008)(Heiman et al., 2014)(March et al., 2016)(Hirschtick,
2006)(Shoolin et al., 2013). As transcrições devem ser feitas de uma forma consciente e responsável
pelos profissionais de saúde, usufruindo dos pontos positivos para os quais a função de “copy&paste” foi
criada. Neste estudo, os participantes apontaram estes problemas e ainda acrescentaram o facto dos RCE
não permitirem representar desenhos explicativos, que seriam muito relevantes, especialmente nas áreas
cirúrgicas.

As auditorias aos registos clínicos são importantes para melhorar a prática dos profissionais de saúde e
a qualidade dos registos clínicos (Dinescu et al., 2011)(Ivers et al., 2012)(Klein et al., 2012). Atualmente,
a diminuição das auditorias foi apresentada como um fator negativo para estes propósitos. De acordo
com o Despacho nº 2784/2013, existe uma obrigatoriedade de auditorias trimestrais aos registos (Diário
da República, 2013). A intervenção da ACSS é necessária para perceber se estas auditorias estão a ser
realizadas, para definir as guidelines oficiais para registar e auditar os registos clínicos e para definir as
consequências para os serviços e/ou profissionais de saúde que não as sigam.

Apesar dos problemas identificados serem similares aos já conhecidos em outros países (Bajaj et al.,
2007)(DeAlmeida et al., 2014)(Haghighi et al., 2014)(Lucyk et al., 2017)(O’Malley et al., 2005)(Tang
et al., 2017), em Portugal, existe ainda uma falta de investimento para a resolução dos mesmos. Contudo,
verificamos que existem algumas instituições que começam a atuar in situ.

Nos EUA e na Austrália, por exemplo, programas que incluem pessoas, processos e tecnologias, de-
nominados Clinical Documentation Improvement (CDI), já foram implementados para facilitar a repre-
sentação mais exata do estado clínico do paciente, e também para permitir que a informação registada
responda às necessidades dos médicos codificadores (AHIMA, 2018)(Breuer and Arquilla, 2011)(Towers,
2013)(Shepheard, 2018). De forma similar, em Espanha, já desde 2001 que existe a carreira de mé-
dico “documentalista”, responsável pela documentação e codificação clínica (Martín-Vegue, 2000). Estas
carreiras não existem em Portugal.

A acreditação dos hospitais é outro fator que pode melhorar os registos clínicos bem como a qualidade
dos cuidados de saúde (Alkhenizan and Shaw, 2011)(Schmaltz et al., 2011). Em Portugal, a acreditação
e certificação dos serviços de saúde está em atraso (SNS, 2017), o que também não ajuda na resolução
dos problemas identificados neste estudo.

7.3 Dúvidas dos codificadores relativamente ao documentado no
registo clínico

Foi unânime que a codificação com base na experiência quando existem dúvidas relativamente ao
documentado não é uma boa prática. Os codificadores devem recorrer aos médicos responsáveis para
esclarecer situações que não estão em concordância, situações com informação em falta ou dúvidas re-
lativas a áreas que não dominam. Isto vai de encontro ao defendido pelo Canadian Institute for Health
Information (CIHI) que sugere que os codificadores devem retornar os registos aos profissionais de saúde
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responsáveis quando é necessário clarificar alguma informação (Lucyk et al., 2017).
Noutros países a interação e/ou devolução de processos pode, por vezes, estar relacionada com a neces-

sidade/dificuldade de os codificadores perceberem a terminologia médica e os procedimentos cirúrgicos,
enquanto em Portugal, esta situação poderá ser menos importante, uma vez que os codificadores são
médicos.

O esclarecimento de dúvidas e possível retorno dos processos pelos codificadores, implica uma boa
interação entre estes e os restantes médicos. Verificámos que a interação entre os médicos e os codificadores
é variável consoante o hospital e a especialidade. Farzandipour et al. relacionaram a interação entre
codificadores e médicos com o tempo que os codificadores ficam na mesma instituição, ou seja, quanto
mais tempo permanecerem na instituição, mais facilitada está a interação entre estes (Farzandipour et al.,
2010); por outro lado, Tang et al. relacionaram esta variação com o facto do hospital se localizar numa
área rural ou urbana, concluindo que a interação era melhor nas áreas rurais, onde todos se conheciam
(Tang et al., 2017). No nosso estudo, todos os participantes eram provenientes de áreas urbanas, mas
põe-se a possibilidade de haver uma relação entre a dimensão do hospital e a interação entre codificadores
e restantes médicos, uma vez que em hospitais mais pequenos se verificou uma melhor interação.

Alguns estudos relacionam a interação entre codificadores e médicos e a transição para ICD-10-
CM/PCS. Houser et al apontaram a necessidade de uma interação mais frequente entre codificadores e
médicos como um desafio da transição para a ICD-10-CM/PCS (Houser and Hart-Hester, 2013). Butz et
al, através de um questionário a médicos e codificadores, concluíram que ambas as classes profissionais
acreditavam que a interação iria aumentar com a transição (Butz et al., 2016). Neste estudo, não se
conseguiu estabelecer uma relação entre a transição para a ICD-10-CM/PCS e a interação dos médicos
e codificadores.

Alguns estudos afirmam que a interação entre codificadores e médicos é importante para a qualidade
dos dados codificados ser melhorada (McKenzie et al., 2004)(Santos et al., 2008)(Tang et al., 2017), no
entanto, verificou-se que, na prática, esta interação nem sempre é a melhor. Para além disso, a falta de
interação pode, por vezes, comprometer a devolução dos processos e levar a que a codificação não seja
realizada no prazo estabelecido. A falta de interação pode estar relacionada com fatores já identificados
na literatura: Morrison et al verificaram que, por vezes, o staff clínico não encara a codificação clínica
como uma parte da sua profissão, mas como um processo realizado com finalidades administrativas. Para
além disto, tal como apresentou Butz et al, os profissionais de saúde não veem a codificação como uma
atividade com benefícios para os cuidados de saúde (Butz et al., 2016)(Morrison et al., 2014).

7.4 Codificação clínica

Os dados codificados são muito importantes para a determinação do reembolso hospitalar, bem como
para a realização de investigações e avaliação da qualidade dos cuidados de saúde. Neste estudo, verificou-
se que existe variabilidade na forma de realizar a codificação entre diferentes hospitais (ex. diferentes
documentos utilizados, realização da codificação eletrónica ou em papel), identificaram-se dificuldades no
processo de codificação clínica (ex. dificuldades na codificação de diagnósticos) e verificou-se que existe
um atraso significativo na codificação dos episódios.

Os participantes adjetivaram o processo de codificação como sendo cansativo e exigente. Na sua
perceção, melhorias ao nível dos registos clínicos e a codificação eletrónica poderiam reduzir o tempo
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despendido e os erros de codificação. Os problemas relacionados com os registos clínicos foram discutidos
anteriormente. Em relação à codificação eletrónica, em outras regiões (ex. América do Norte e Europa), é
utilizada a Computer-Assisted Coding (CAC), isto é, um software que analisa o registo clínico e atribuiu,
automaticamente, os códigos apropriados, que o codificador deve rever (3M, 2018)(Benson, 2006)(Haefner,
2017). A CAC foi apresentada noutros estudos como uma possível estratégia para aumentar a eficiência
e acurácia da codificação e a produtividade dos codificadores e para reduzir custos, fraudes e abusos na
codificação (Benson, 2006)(Butz et al., 2016)(Crawford, 2013)(Dougherty et al., 2013)(Rudman et al.,
2009)(Tully and Carmichael, 2012).

Quanto aos documentos que compõem o registo, verificou-se que a sua utilização para a codificação
varia de acordo com os hospitais: alguns codificam somente pela nota de alta, enquanto os outros codi-
ficam pela totalidade do registo (isto é, consultando todos os documentos que compõe o registo clínico).
De acordo com as recomendações da American Health Information Management Association (AHIMA) e
do Governo da Austrália, todos os documentos do registo clínico devem ser utilizados para a codificação
de um episódio (Cassidy, 2012) (Government of Western Australia, 2015)(The Royal Children’s Hospital
Melbourne, 2017). Em Portugal, a ACSS recomenda a codificação baseada na nota de alta complemen-
tada pela informação dos diários médicos, pelo registo do episódio de urgência, pelo registo operatório e
pelos relatórios de anatomia patológica; para além disso, podem ser utilizados os registos de enfermagem
(informação das úlceras de pressão) e de nutrição (informação referente ao Índice de Massa Corporal),
desde que os respetivos diagnósticos sejam afirmados nos registos clínicos (ACSS, 2014b). Estas variações
nos documentos utilizados na codificação não parecem resultar de diferentes níveis de acesso aos docu-
mentos pelos hospitais aos codificadores, mas sim de recomendações internas da própria instituição. De
acordo com os participantes do estudo, codificar só pela nota de alta é mais fácil, mas tem implicações
negativas para os dados codificados. De facto, muitos estudos enumeraram problemas relacionados com
as notas de alta, como a “invisibilidade” de alguns dos cuidados de saúde prestados e a falta de registo
de algumas causas externas (Robertson et al., 2015)(Mckenzie et al., 2008)(Naran et al., 2014).

Foram encontradas discrepâncias quanto à forma de os hospitais realizarem a atividade de codificação;
alguns deles já adotaram a codificação eletrónica, enquanto outros continuam a codificar em papel. A
codificação em papel e a codificação eletrónica usando programas próprios da instituição implicam duas
fases, uma vez que os hospitais necessitam de inserir os códigos no SIMH para efeitos de reembolso hos-
pitalar. A segunda fase é realizada por pessoal administrativo, o que acrescenta mais uma fonte de erros.
Isto ocorre porque a integração de dados com o SIMH ainda não é possível. Na perceção dos participan-
tes, a codificação em papel acarreta o problema da “letra do médico”, comprometendo o entendimento
do pessoal administrativo, tal como acontece nos RCP. Em relação aos softwares desenvolvidos pelas ins-
tituições para a realização da codificação, inferiu-se que estes foram desenvolvidos porque a introdução
dos dados no SIMH não é user-friendly e/ou porque estes programas possuem mais funcionalidades (ex.
construção do PDF com todos os documentos relevantes para a codificação e a gestão dos pagamentos
aos codificadores).

É conhecido que a experiência dos codificadores é um fator que também influencia no processo de
codificação (Farzandipour et al., 2010)(Haghighi et al., 2014)(O’Malley et al., 2005)(Sand and Elison-
Bowers, 2013). Os participantes confirmaram esta associação. Para além disso, e como era discutido
noutros estudos, o processo de abstração é também afetado pela qualidade dos registos clínicos (Lucyk
et al., 2017)(Zozus et al., 2015).
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Os codificadores possuem determinadas guidelines para a codificação dos diagnósticos, uma das quais
os impede de inferirem ou assumirem um diagnóstico que não está explicitamente escrito no registo
(Centers for Medicare and Medicaid Services and National Center for Health Statistics, 2017). Outros
estudos demonstraram que, muitas vezes, os médicos fornecem detalhes, sem assumir o diagnóstico,
mesmo com evidências nos exames médicos (Bajaj et al., 2007)(Lucyk et al., 2017)(O’Malley et al.,
2005)(Tang et al., 2017), o que vai de encontro ao resultados deste estudo. Os especialistas em CDI
desempenham uma tarefa importante para a resolução deste problema, são responsáveis por reunir pistas
que apontam para determinados diagnósticos não registados e por solicitar aos médicos responsáveis que
revejam a sua documentação (Towers, 2013). Em Portugal, uma vez que os codificadores são médicos,
a interpretação dos registos clínicos está facilitada, o que pode levar a que assumam diagnósticos e os
codifiquem não seguindo as guidelines internacionais.

A codificação de episódios de internamento foi considerada mais complexa quando comparada com
a codificação de episódios de ambulatório. Esta situação era expectável não só pela complexidade dos
episódios mas também por causa do tempo de internamento. É conhecido que o tipo de episódio afeta a
produtividade da codificação e que o tempo de internamento aumenta o tempo despendido na codificação
do episódio (Alakrawi et al., 2017)(Weems et al., 2015). A dificuldade da codificação relacionada com
a especialidade foi outro ponto discutido; alguns estudos apontaram as especialidades onde a especifici-
dade aumentou com a ICD-10-CM/PCS e nas quais os codificadores necessitavam de mais treino (Barta
et al., 2008)(Chute et al., 2012)(Hazlewood, 2003)(Watzlaf and Hornung Garvin, 2007), o que pode in-
fluenciar esta relação. Em Portugal, outro fator com influência na dificuldade da codificação associada à
especialidade é a especialidade do próprio codificador enquanto médico.

Em relação ao atraso na codificação, foi observada uma heterogeneidade entre os hospitais. Verificou-
se que existem hospitais com a codificação em dia (segundo a ACSS, o episódio deve ser codificado,
auditado e agrupado no prazo máximo de 60 dias após a alta do paciente (ACSS, 2017a)) e outros com
um atraso de mais de um ano. Alguns estudos tinham apontado a transição para ICD-10-CM/PCS
como uma causa do atraso (Manchikanti et al., 2011)(Sanders et al., 2012) e este estudo corroborou esta
conclusão. O atraso na codificação pode influenciar o reembolso hospitalar, uma vez que a ACSS pode
bloquear os episódios se a codificação não for realizada no prazo estipulado (ACSS, 2017a).

Verificou-se que existe variabilidade entre hospitais no que diz respeito à disponibilização de materiais,
ao pagamento aos codificadores e à forma de funcionamento do gabinete de codificação. Em relação à
disponibilização de materiais, os livros não são disponibilizados em todos os hospitais, o que pode contri-
buir para o aumento dos erros de codificação. Farzandipour et al concluíram que a codificação baseada
na memória diminui a exatidão da codificação quando comparada com a codificação através dos livros
(Farzandipour et al., 2010). No que respeita aos pagamentos aos codificadores, em alguns países, mais
habilitações profissionais e/ou mais anos de experiência traduzem-se em salários mais elevados (McKen-
zie et al., 2004)(Schools, 2018). Neste estudo foi verificado que, de uma forma geral, os codificadores
são pagos de acordo com o número de processos codificados e com o tipo de episódio (internamento ou
ambulatório); num dos hospitais, os codificadores são pagos pela performance, o que foi apontado como
um estímulo para os codificadores. Por último, no que respeita ao funcionamento dos gabinetes de co-
dificação, a alocação dos codificadores a determinadas especialidades é um ponto diferenciador entre os
hospitais. Santos et al verificaram que esta forma de funcionamento originava uma codificação de menor
qualidade (Santos et al., 2008).
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Diferentes atitudes em relação à atividade de codificação, isto é, diferentes níveis de sensibilização e
importância dados à atividade, parecem resultar da variabilidade nas condições oferecidas aos codifica-
dores e da ligação dos codificadores com a atividade de codificação. Uma vez que os codificadores são
médicos, alguns deles encaram a atividade de codificação como um método de aprendizagem para a sua
profissão.

Em Portugal, a atividade de codificação é uma competência, um título que reconhece qualificações
técnico-profissionais e que pode ser obtida por qualquer médico após obter uma certificação (Ordem dos
Médicos, 2011). Os participantes defenderam que a codificação deveria ser uma subespecialidade, um
título concedido após uma apreciação curricular e que reconhece a diferenciação do médico numa área
particular (Ordem dos Médicos, 2011). Por outro lado, argumentaram que, futuramente, a codificação
pode passar a ter profissionais especializados que desempenham a atividade a tempo inteiro; isto vai
de encontro ao que acontece em outros países, como em Espanha onde a codificação é desempenhada
por enfermeiros e técnicos em documentação que receberam formação de médicos “documentalistas”
(estes também podem codificar, mas as suas principais funções são a promoção da qualidade dos registos
clínicos e a formação dos codificadores), e os Estados Unidos onde a codificação é realizada por pessoal
especializado (Martín-Vegue, 2000).

As auditorias são outra questão importante para melhorias ao nível da codificação. Neste estudo
verificou-se que, muitas vezes, as auditorias eram executadas com uma intenção fiscalizadora e pena-
lizadora e não com um propósito educativo. Na perceção dos participantes, a existência de um corpo
regulatório e a continuidade do Programa Auditor, que era utilizado nas auditorias em ICD-9-CM, po-
deriam mitigar este problema e permitir o cumprimento das finalidades das auditorias: melhorias na
qualidade dos dados, identificação de casos de upcoding e deteção de pagamentos indevidos, que já eram
reconhecidas noutros estudos (Butz et al., 2016)(Carpentier, 2013)(Cheng et al., 2009)(Mathauer and
Wittenbecher, 2013)(Naran et al., 2014)(Santos et al., 2008)(Tatham, 2008).

7.5 ICD-10-CM/PCS

As revisões aos sistemas de classificação são essenciais para a sua atualização de acordo com os avanços
da tecnologia médica. Neste estudo foram identificados alguns problemas associados à transição para a
ICD-10-CM/PCS, como por exemplo, o aumento do tempo despendido e consequente diminuição da
produtividade, bem como aspetos que, durante a transição, podem ter implicações na qualidade dos
dados codificados, como a inexistência de auditorias com a ICD-10-CM/PCS.

Durante a transição foi notado um incremento na dificuldade da atividade de codificação, em parte
devido à falta de consensos para codificar determinadas situações e devido a alguma subjetividade inerente
às guidelines, o que dá azo à interpretação subjetiva dos codificadores, resultando em variações nos códigos
utilizados para a mesma situação. Estas discrepâncias vão, consequentemente, comprometer os propósitos
dos dados codificados, causando variabilidade no financiamento hospitalar e investigações não fidedignas
quando realizadas com base nestes dados. Esta barreira referente à subjetividade na codificação era já
citada em outros estudos (Lucyk et al., 2017)(Morano and Watkins, 2017)(Ngene and Moodley, 2014).

Com a transição houve um aumento do tempo despendido e uma diminuição da produtividade (Ala-
krawi et al., 2017)(Butz et al., 2016)(Houser and Hart-Hester, 2013)(Manchikanti et al., 2011)(Manchi-
kanti et al., 2014)(Meyer, 2011)(Sanders et al., 2012)(Stanfill et al., 2014)(Watzlaf et al., 2015), aspeto
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que foi, em parte, corroborado por este estudo. Alguns dos participantes referiram que com o auxílio dos
apoios da instituição conseguiram manter a sua produtividade.

As dificuldades associadas à codificação com a ICD-10-CM/PCS, segundo a opinião dos codificadores,
variam de acordo com a experiência dos mesmos. Ou seja, os codificadores com experiência na ICD-
9-CM consideram que sentem mais dificuldades do que os codificadores que somente começaram com a
ICD-10-CM/PCS, por terem de alterar a forma de selecionar a informação e passar a estar atentos a
informação que em ICD-9-CM não era relevante. As root operations que foram apresentadas por alguns
dos participantes como a parte mais difícil do novo sistema de classificação, eram já apresentadas em
outros estudos como a parte mais difícil para os codificadores que já tinham experiência em ICD-9-CM
(Ross-davis, 2012)(Sand and Elison-Bowers, 2013). Para além disso, Sand et al também concluíram que
os codificadores com experiência em ICD-9-CM sentiam mais dificuldades em transferir os seus conheci-
mentos para a ICD-10-PCS, uma vez que foi ao nível dos procedimentos que se verificaram mais diferenças
(Sand and Elison-Bowers, 2013). Contudo, neste estudo, nem todos os participantes concordaram que a
codificação de procedimentos com a ICD-10-PCS fosse mais difícil.

O incremento de códigos e caracteres foi apresentado como mais uma dificuldade, uma vez que dificulta
a memorização dos códigos, que era mais fácil com a ICD-9-CM. O conversor foi dado como uma possível
solução que colmata este problema, podendo introduzir o código em ICD-9-CM e obtê-lo em ICD-10-
CM/PCS, solução não aceite por todos. Noutros estudos, os GEM, ferramenta criada para a conversão,
foram apontados como um ferramenta útil (DeAlmeida et al., 2014)(Manchikanti et al., 2011). Desta
forma, o conversor deve ser utilizado como uma ferramenta de ajuda, devendo o código em ICD-10-
CM/PCS que esta retorna passar pelo olhar crítico do codificador.

Apesar do aumento de códigos e caracteres ter sido apresentado como uma dificuldade, defenderam
que este veio trazer especificidade à codificação, permitindo representar de forma mais exata a condição
dos pacientes. Muitos estudos apresentam o aumento da especificidade como uma vantagem da transi-
ção (Bowman, 2008)(Cartwright, 2013)(DeAlmeida et al., 2014)(Johns et al., 2013)(Kealey and Howie,
2013)(Manchikanti et al., 2011)(Meyer, 2011)(Topaz et al., 2013). Para além da codificação das deformi-
dades dos dedos, que foi apresentada nos focus groups como uma área em que a especificidade aumentou,
a obstetrícia, a diabetes, as lesões e as doenças de saúde pública são outras das áreas já apresentadas
pelo mesmo motivo (Barta et al., 2008)(Bowman, 2008)(Chute et al., 2012)(Hazlewood, 2003).

Quanto à codificação das lesões, a especificação da causa externa das lesões e as fraturas combinadas
foram dois tópicos abordados. Na perceção dos participantes, a causa externa das lesões vai continuar
a não ser codificada, uma vez que também não se encontra especificada no registo clínico. A interação
entre os codificadores e os médicos (ponto já abordado) e uma formação para os médicos, com o objetivo
de que compreendam o que necessita de ser documentado de forma a responder às necessidades dos
codificadores, poderão ser uma forma de resolução deste problema. Relativamente às fraturas combinadas,
argumentaram que com a ICD-10-CM/PCS é necessário especificar todas as fraturas, ao contrário do que
acontecia com a ICD-9-CM, onde existiam as fraturas combinadas. Analisando as guidelines, verifica-
se que tanto para a ICD-9-CM como para a ICD-10-CM/PCS se deve atribuir um código para cada
lesão a menos que exista um código de combinação (Centers for Medicare and Medicaid Services and
National Center for Health Statistics, 2011)(Centers for Medicare and Medicaid Services and National
Center for Health Statistics, 2017); o que prova que não houve alteração neste ponto com a entrada da
ICD-10-CM/PCS.
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As auditorias contribuem para as melhorias ao nível da codificação, contudo, com a transição para
ICD-10-CM/PCS o processo de auditoria ficou afetado, sendo escassas as auditorias internas e nulas as
auditorias externas. Uma vez que não existem auditores com formação em ICD-10-CM/PCS verificou-se
que existem hospitais que estão a delegar funções de auditores aos seus codificadores, que têm auditado
os próprios processos e processos de outros codificadores. Esta escassez de auditorias pode estar a pôr
em causa a qualidade dos dados codificados e, consequentemente, as finalidades que estes servem.

Apesar de todos os pontos negativos, e ao contrário do que era esperado antes de se realizar o estudo,
os codificadores demonstraram estar a ter uma boa adaptação e preferir a ICD-10-CM/PCS. Para além
disso, demonstraram compreender que todas as alterações foram implementadas com o intuito de melhorar
a codificação e as finalidades dos dados codificados.

7.6 Formação dos intervenientes envolvidos no processo de co-
dificação

É do consenso geral que nem só a formação dos codificadores é importante para a atividade de
codificação. A formação dos alunos de medicina e a pedagogia contínua aos profissionais de saúde em
relação à importância do registo clínico têm também impacto na codificação, uma vez que a qualidade
da codificação está dependente da qualidade dos registos. Contudo, identificaram-se algumas lacunas a
estes níveis.

De acordo com a perspetiva dos codificadores, não existe nenhuma formação específica ao nível da
faculdade relativa à forma de estruturar o registo clínico, o que pode estar a afetar a sua qualidade.
Para além da formação na faculdade, realçaram a relevância da pedagogia contínua nos serviços de forma
a sensibilizar os profissionais de saúde para importância do registo clínico. O registo tende a ser mais
completo depois da formação/treino dos profissionais de saúde (Rowlands et al., 2016)(Spellberg et al.,
2013)(van der Bij et al., 2017).

A formação e treino dos codificadores têm também impacto ao nível da qualidade dos dados codificados
(Cheng et al., 2009)(Dyers et al., 2017)(Farzandipour et al., 2010)(Gologorsky et al., 2014)(O’Malley
et al., 2005)(Santos et al., 2008). Neste estudo, nem todos os participantes teceram uma opinião positiva
em relação à formação inicial em ICD-10-CM/PCS. Quanto à formação contínua, alguns participantes
defenderam que não é suficiente e que devia ser dada noutros moldes, com um programa previamente
traçado e de caráter obrigatório. São conhecidas diversas formas de formação contínua, por exemplo, na
América a AHIMA é responsável pela realização de seminários e na Austrália desenvolvem-se workshops de
atualização (Lucyk et al., 2017)(McKenzie et al., 2004), o que se assemelha ao tipo de formação contínua
existente em Portugal. Por outro lado, no Canadá, a formação contínua é de caráter obrigatório (Lucyk
et al., 2017). Num estudo realizado no Canadá, os codificadores não apontaram a sua educação e treino
como uma barreira para a codificação de qualidade, o que pode estar relacionado com a obrigatoriedade
da formação contínua, mas também com o facto da atividade de codificação ser uma profissão certificada,
que exige um exame de certificação nacional (Lucyk et al., 2017).

Alguns estudos apontavam a necessidade de aumentar a formação com a transição para ICD-10-
CM/PCS, quer dos profissionais de saúde (para compreenderam o que necessita de ser alterado na forma
de documentar) quer dos médicos codificadores (Butz et al., 2016)(Kealey and Howie, 2013)(Sanders et al.,
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2012)(Watzlaf et al., 2015)(Weems et al., 2015). Em Portugal, a realização de seminários mensais foi uma
medida implementada com a transição. Contudo, segundo a perceção dos participantes, a formação dos
profissionais de saúde quanto à forma de documentar, tal como já abordado, é inexistente.

Relativamente à formação dos codificadores, a ACSS deve assegurar uma formação inicial de qualidade.
Para além disso, a implementação de um sistema que garantisse a formação contínua dos codificadores,
permitiria que estes se mantivessem atualizados e que fossem colmatadas algumas das dificuldades sentidas
pelos mesmos. Neste sentido, é importante que a AMACC continue a dinamizar ações de formação
e congressos nacionais, e que a realização dos seminários seja implementada em pontos estratégicos,
alargando a sua acessibilidade a nível nacional.

7.7 Finalidades dos dados codificados

A BDMH, que tem por base os dados codificados e os GDH gerados, tem como propósito primordial
o financiamento dos hospitais, sendo também muito utilizada em investigação. O facto do agrupador
de GDH utilizado ser proveniente da ICD-9-CM e a falta de especificidade na área das neoplasias foram
apresentados como problemas no que respeita ao cumprimento da finalidade do financiamento hospitalar
e à reutilização dos dados codificados para investigação, respetivamente.

Verificou-se que a atitude dos codificadores quanto ao facto de os dados codificados servirem o pro-
pósito do financiamento hospitalar era variável; havia codificadores muito conscientes relativamente a
esta finalidade, enquanto outros demonstraram uma atitude de indiferença. Esta atitude de indiferença
apresenta vantagens e desvantagens; por um lado, podem incorrer no risco de não perceberem se o GDH
atribuído está correto, mas por outro lado, não correm o risco do upcoding.

Para além da atitude de indiferença, ainda declararam não ter perceção de como os dados codificados
geram o GDH, relacionando este aspeto com o facto de não terem acesso aos GDH que são gerados.
Inferimos que esta questão do acesso aos GDH está relacionada com a forma como o processo de codificação
é realizado. Somente os codificadores que fazem a codificação direta no SIMH é que conseguem obter
a informação dos GDH gerados. Para além disso, mesmo os que codificam no SIMH, não têm acesso
imediato ao GDH gerado porque, quando se introduz um episódio codificado, o agrupamento não acontece
de imediato; os codificadores que quiserem saber qual é o GDH têm de reabrir o episódio até que o GDH
apareça.

Os problemas ao nível dos registos clínicos e a falta de consensos/normalizações na codificação foram
outros pontos referidos como tendo influência nas finalidades dos dados codificados; Santos et al e Lucyk et
al já apresentavam estes problemas como um impedimento para a gestão financeira eficiente dos hospitais
e como causador de estatísticas nacionais imprecisas no que toca à morbilidade hospitalar (Lucyk et al.,
2017)(Santos et al., 2008).

No que toca à finalidade do financiamento hospitalar e à transição para ICD-10-CM/PCS, alguns
codificadores concordaram que esta finalidade vai melhorar. Contudo, na sua perspetiva, ainda não é
possível mensurar a relação entre a transição para ICD-10-CM/PCS e as melhorias no financiamento
hospitalar. O facto do agrupador ser proveniente da ICD-9-CM foi um aspeto realçado como negativo
quando se fala na transição e no financiamento hospitalar, uma vez que, apesar da codificação ser feita
em ICD-10-CM/PCS, o que acontece é que os códigos são internamente mapeados para ICD-9-CM, para
assim se poder fazer o seu agrupamento em GDH. De acordo com a literatura, espera-se que com a ICD-
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10-CM/PCS o financiamento dos hospitais seja feito com mais exatidão (Sanders et al., 2012), contudo,
nesta fase inicial, os pagamentos resultantes poderão não ser os mais apropriados, uma vez que os erros
de codificação poderão aumentar (Carpentier, 2013). Para além disso, a transição da ICD-9-CM para
a ICD-10-CM/PCS foi precedida de uma alteração do agrupador a que correspondeu uma diminuição
do número de GDH de cerca de 672 grupos para 316 grupos, o que contraria o alegado “refinamento”
(Correia, 2018). No entanto, os 316 GDH estão divididos em 4 níveis de severidade cada um, pelo que o
refinamento pode aumentar mas à custa da codificação de mais diagnósticos adicionais, pois é destes que
resultam, essencialmente, os diferentes níveis de severidade.

Muitos estudos apontam os dados codificados como dados com muito potencial para suportar inves-
tigações, sendo uma fonte útil e confiável e, muitas vezes, a única fonte de informação para determinada
investigação (Butz et al., 2016)(Freitas et al., 2010)(Mazzali and Duca, 2015)(Sanders et al., 2012)(Silva-
Costa et al., 2009). Por outro lado, estudos provam que há falhas de qualidade nestas bases de dados,
como falta de especificidade e de precisão (Freitas et al., 2010)(Tang et al., 2017). Neste estudo, apesar dos
problemas enumerados, a maioria dos participantes concordou com a reutilização dos dados codificados
para investigação.

A mitigação dos problemas anteriormente enumerados permitirá melhorar o cumprimento dos propó-
sitos dos dados codificados.

7.8 Limitações do estudo

Deve começar por se ter bem claro que mediante a amostra utilizada nos focus groups, não se pode
tomar os resultados deste estudo como representativos do universo de codificadores.

A amostra de codificadores foi construída por conveniência, com codificadores que participaram vo-
luntariamente no estudo e que trabalhavam apenas em 4 hospitais do norte do país. Não se conseguiu
selecionar os participantes de uma forma aleatória devido ao número de codificadores que demonstrou
disponibilidade em participar, e isto pode ter produzido um viés.

Apesar de ser defendido em alguns estudos que a realização dos focus group deve terminar quando
se notar uma saturação dos dados obtidos, ou seja, quando a realização de um novo focus group não
acrescentar dados novos (Morgan, 1997), não foi possível a realização de mais sessões, dado o número de
codificadores que se demonstraram disponíveis.

Outra limitação poderá prender-se com o facto de os codificadores pertencerem a diferentes hospitais,
podendo haver uma certa competitividade entre eles, o que pode ser um fator limitante na exposição de
toda a realidade das instituições. O facto de alguns participantes se sentirem desconfortáveis a expor as
suas opiniões em público é uma limitação bem conhecida da metodologia dos focus groups; esta limitação
poderia ser colmatada com a realização de entrevistas individuais.

Em algumas questões apenas alguns dos participantes deram a sua opinião, e a sua generalização para
todos os participantes deve ser interpretada com cuidado.
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8. Conclusão e Trabalho Futuro

Sendo os registos clínicos a base da codificação, para se conseguirem melhorias na qualidade dos dados
codificados torna-se imperativo que existam melhorias ao nível do registo.

O uso de normas mais concisas nos registos clínicos permitiria que estes tivessem mais qualidade,
contribuindo para melhorias na atividade de codificação e na prestação de cuidados.

É necessário que as entidades competentes se imponham e estabeleçam as guidelines oficiais para
registar e auditar os registos clínicos e que promovam a sensibilização de todos os profissionais de saúde
para a importância dos mesmos. Começar por promover a sensibilização junto dos alunos de medicina
seria importante, ensinando-os quanto à normalização da forma e do conteúdo do registo clínico.

Uma maior e melhor interação entre os codificadores e os médicos seria também um ponto com
impacto positivo na qualidade dos dados codificados e na promoção da completude dos registos clínicos,
contribuindo para que a informação registada vá de encontro às necessidades da codificação, especialmente
com o incremento de informação necessária com a transição para ICD-10-CM/PCS.

Verificaram-se diversas dificuldades e diferenças entre os hospitais em relação ao processo de codi-
ficação. Para além das melhorias ao nível dos registos clínicos, a utilização da codificação eletrónica
e o reconhecimento da importância da codificação poderão ser fatores importantes para a melhoria da
qualidade dos dados codificados.

As dificuldades identificadas contribuem para o atraso na codificação e, consequentemente, podem ter
impacto no reembolso hospitalar, uma vez que este é o seu propósito principal.

O estabelecimento de consensos para a codificação, a implementação de um plano de formação bem
estruturado e a disponibilização de mais ferramentas ajudariam os codificadores a colmatar algumas das
dificuldades sentidas. Para além disso, permitiriam que as melhorias esperadas com a ICD-10-CM/PCS
fossem alcançadas.

A melhoria esperada da qualidade dos dados codificados com a ICD-10-CM/PCS, contribuirá para
melhorias na exatidão dos pagamentos hospitalares. Para além disso, também contribuirá para melhorar
outros propósitos para os quais os dados codificados são utilizados. Trabalhos de investigação terão uma
melhor base de trabalho e a medição da qualidade, segurança e eficácia dos cuidados de saúde será mais
exata, o que incrementará o seu nível de sucesso.

Como trabalho futuro, será importante perceber o impacto destes problemas a nível nacional, tentando
hierarquizá-los segundo a sua importância, de acordo com uma amostra representativa de codificadores.
Será então importante sensibilizar as entidades responsáveis para estes problemas, com a intenção de lhes
dar a conhecer as áreas onde é necessária a sua intervenção. Para além disso, será importante medir o
grau de impacto destes problemas ao nível do financiamento dos hospitais, da investigação clínica e das
políticas de saúde.
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10. Anexos

10.1 Guião do focus group para identificar problemas/barreiras
associadas à atividade de codificação e à qualidade dos da-
dos codificados no geral



  

1. Registos clínicos 

1.1. Sendo os registos clínicos a base da codificação, como os classifica do ponto de vista da sua qualidade? 

1.2. Que questões relacionadas com os registos clínicos poderão afetar a qualidade da codificação clínica?  

1.3. Como acha que a qualidade dos dados podia ser melhorada?  

Há alguma relação entre o envolvimento de todos os profissionais de saúde no processo de codificação e a 

qualidade dos dados codificados? Se sim, qual? Se não, porquê?  

Qual a sua opinião acerca das abreviaturas utilizadas? 

Existe alguma relação entre as variações nas descrições dos diagnósticos feitos pelos profissionais de saúde 

e a qualidade dos dados codificados? Se sim, qual? Se não, porquê? 

2. Formação e recursos disponíveis para aprendizagem 

2.1. Como classifica a formação base que recebeu? E quanto à formação contínua? 

2.2. Como classifica o acompanhamento e os materiais de que dispõe para auxiliar na codificação? 

2.3. Como classifica a intervenção da Associação de Médicos Auditores e Codificadores Clínicos (AMACC) 

e a Ordem dos Médicos neste aspeto?  

Poderiam/deveriam ajudar mais? 

3.Processo de codificação, mais especificamente: 

3.1. Dúvidas relativamente ao documentado 

3.1.1. Como age quando tem dúvidas relativamente ao documentado num registo clínico?  

Opta por perguntar ao profissional de saúde responsável ou tenta codificar com base na experiência? 

3.1.2. E quando tem de pedir informações adicionais ao profissional de saúde responsável, como 

classifica o processo de devolução? Há falhas/atrasos no processo de devolução dos processos? Vê alguma 

relação entre este aspeto e a qualidade dos dados codificados? 

3.2. Acesso aos Registos Clínicos Eletrónicos 

3.2.1. Quanto ao acesso aos registos clínicos para codificação, como quantifica o grau de dificuldade? 

 

     

 

 

 



 

3.3. Processo de abstração 

3.3.1. O processo de abstração pode ser um entrave no processo de codificação? Se sim ou se não, porquê? 

Entenda-se por processo de abstração, ler a informação dos Registos Clínicos e identificar o que deve ser 

codificado 

Tem dificuldade em selecionar a informação “importante” do Registo Clínico? Ou posteriormente, 

dificuldades em perceber se está a utilizar o código mais específico? 

3.3.2. Como vê a estruturação dos dados nos Registos Clínicos Eletrónicos utilizando, por exemplo, a norma 

SOAP? 

Vem ajudar ou dificultar o processo? 

3.4. Sistema de Classificação (ICD) 

3.4.1. Quanto ao sistema de classificação: pode levantar barreiras para uma boa codificação?  

Por exemplo quanto à sua granularidade? 

3.4.2. Quanto à codificação de episódios de internamento hospitalar ou de cirurgia de ambulatório: qual 

dos episódios suscita mais problemas?  

É possível que o sistema não tenha especificidade suficiente para algumas especialidades? Ou que não seja 

demasiado abrangente para codificar um episódio de um hospital geral? 

3.4.3. E o tempo que tem de despender para a codificação de um episódio?  

Vê alguma relação entre o tempo que tem de despender na codificação de um episódio e a qualidade dos 

dados? 

4. Finalidades dos dados codificados 

4.1. Como classifica a relação entre a qualidade dos dados codificados e a sua principal finalidade, o 

financiamento dos hospitais?  

4.2. E tendo os dados codificados a principal finalidade de serem usados para o financiamento do hospital, 

como encara o facto de estes serem usados para investigação?  

Como avalia a sua qualidade para utilização em investigação? 

4.3. O que considera que poderia ser feito para melhorar a qualidade dos dados codificados, bem como 

para melhorar os propósitos que estes servem?  

 

5. Existe mais algum ponto (problema/barreira) que gostaria de nos dar a conhecer?  
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10.2 Guião do focus group para identificar problemas/barreiras
associadas à atividade de codificação e à qualidade dos da-
dos codificados decorrentes da recente transição para ICD-
10-CM/PCS



 

1. Formação e recursos disponíveis para aprendizagem do novo sistema de classificação 

1.1. Como classifica o acompanhamento e os materiais que tiveram para auxiliar a transição para ICD-10-

CM/PCS? 

1.2. Como classifica a intervenção da Associação de Médicos Auditores e Codificadores Clínicos (AMACC) 

e a Ordem dos Médicos neste aspeto?  

Poderiam/deveriam ajudar mais? 

2. Estruturação e complexidade da ICD-10-CM/PCS 

2.1. Como relaciona o aumento de códigos com a especificidade a nível dos diagnósticos e dos 

procedimentos?  

Considera que o aumento de códigos veio facilitar o ato de codificar, uma vez que aumenta a 

especificidade? Ou veio complicar, uma vez que nem se percebe se se está a utilizar o código mais 

específico?  

2.2. E quanto ao aumento do número de caracteres de cada código? 

2.3. Considera que houve variação no número de códigos para descrever uma situação médica com a 

criação de diagnóstico/sintomas combinados? E quanto ao incremento de códigos de lesões? E quanto às 

root operations? 

2.4. O tempo gasto na codificação variou ou manteve-se com a transição? E porquê? 

2.5. A produtividade variou ou manteve-se com a transição? E porquê? 

3. Adaptação dos médicos codificadores à ICD-10-CM/PCS  

3.1. Como considera que está a ser a sua adaptação à ICD-10-CM/PCS? 

4. Finalidades dos dados codificados 

4.1. Considera que existem problemas relativos à transição para ICD-10-CM/PCS que resultem em 

alterações na qualidade dos dados? 

Aumento da complexidade do sistema de classificação? Pouca formação? 

4.2. Como vê a introdução da ICD-10-CM/PCS no que respeita ao financiamento hospitalar?  

Considera que vem aumentar a exatidão dos pagamentos? 

4.3. Como vê a introdução da ICD-10-CM/PCS no que respeita à qualidade da investigação que usa estes 

dados? 

 

5. Existe mais algum ponto (problema/barreira) relativo à transição para ICD-10-CM/PCS que gostaria de 

nos dar a conhecer?  
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10.3 Consentimento Informado



Consentimento Informado 

 

Declaro ter recebido informação sobre os objetivos e condições 

de realização do Focus Group sobre Problemas associados à 

qualidade dos dados codificados e aceitar de livre vontade 

participar na sessão.  

Esta sessão vai ser objeto de gravação e os dados recolhidos serão 

utilizados para análise científica no âmbito de uma investigação a 

decorrer no Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de 

Saúde (CINTESIS) e no âmbito de uma dissertação de mestrado em 

Informática Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do 

Porto (FMUP), intitulada “A Codificação Clínica e os problemas 

associados à qualidade dos dados: perspetiva dos codificadores”. 

A sessão será gravada porque o método de análise de dados, que 

é o método de análise de conteúdo, obriga a que se faça a sua 

transcrição integral. Essa transcrição é tornada anónima porque a 

cada participante é atribuído um código. Assim que a transcrição 

estiver concluída, o registo áudio é destruído. À exceção dos 

investigadores envolvidos no focus group, ninguém conhecerá a 

identidade dos autores do discurso. 

 

 

Data: ___ /___ /_____ 

 

Assinatura: ___________________________________________ 
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10.4 Temas, categorias e subcategorias resultantes da análise de
conteúdo categorial temática



Temas Categorias Subcategorias 

1. Registos clínicos e a 
sua qualidade 

1.1. Falta de qualidade/falta 
de organização/ausência de 
documentação nos registos 
clínicos 

1.1.1. Ausência/Falta de qualidade 
da nota de alta 

1.1.2. Ausência/Falta de qualidade 
do relato operatório 

1.1.3. Utilização de 
abreviaturas/acrónimos 

1.2. Variabilidade nos 
registos clínicos 

1.2.1. Variações nas descrições dos 
diagnósticos por diferentes 
profissionais de saúde 

1.3. Registos Clínicos em 
Papel comparados com os 
Registos Clínicos Eletrónicos 

1.3.1. Desvantagens dos Registos 
Clínicos Eletrónicos 

1.3.2. Acesso aos Registos Clínicos 
Eletrónicos 

1.4. Possíveis soluções para 
os problemas dos registos 
clínicos  

1.4.1. Soluções para colmatar a 
ausência de documentos e a 
utilização de abreviaturas 

1.4.2. Utilização de normas para a 
organização dos registos 
clínicos (ex. SOAP) 

1.4.3. Auditorias aos registos clínicos 

1.4.4. Penalização para profissionais 
de saúde/serviços pela falta 
de qualidade do registo 

1.4.5. Entidades com um papel 
importante na melhoria dos 
registos clínicos 

2. Dúvidas dos 
codificadores 
relativamente ao 
documentado no 
registo clínico 

2.1. Interação entre 
codificadores e restantes 
médicos  

 

2.2. Resposta dos médicos 
aos esclarecimentos 
solicitados 

 

3. Codificação Clínica 

3.1. Variabilidade no 
processo de codificação  

3.1.1. Processo de codificação: 
eletrónica vs em papel 

3.2. Dificuldades associadas 
ao processo de codificação 

3.2.1. Dificuldades associadas à 
codificação de diagnósticos 

3.2.2. Dificuldades no processo de 
codificação dependendo da 
área a codificar 



3.3. Atraso na codificação  

3.4. Funcionamento dos 
hospitais no que respeita à 
atividade de codificação  

3.4.1. Funcionamento dos gabinetes 
de codificação 

3.5. Possíveis soluções para 
problemas relacionados com 
a atividade de codificação 

3.5.1. Auditorias à codificação clínica 

4. ICD-10-CM/PCS 

4.1. ICD-10-CM/PCS em 
comparação à ICD-9-CM  

4.1.1. ICD-10-PCS 

4.2. Aumento do número de 
códigos e do número de 
carateres 

4.2.1. Especificidade da ICD-10-
CM/PCS 

4.2.2. Códigos de lesões  

4.3. Transição para a ICD-10-
CM/PCS 

4.3.1. A transição e a qualidade dos 
dados 

4.3.2. Variações no tempo 
despendido e na 
produtividade decorrentes da 
transição 

4.4. Falta de auditorias à 
codificação clínica com a 
ICD-10-CM/PCS 

 

4.5. Diferentes formas de 
codificação decorrentes da 
falta de consensos 

4.5.1. Necessidade de estabelecer 
consensos para colmatar as 
diferentes formas de 
codificação 

5. Formação dos 
intervenientes 
envolvidos no 
processo de 
codificação 

5.1. Formação dos 
codificadores 

5.1.1. Formação inicial dos 
codificadores 

5.1.2. Formação contínua dos 
codificadores 

5.1.3. Intervenção da AMACC e da 
Ordem dos Médicos na 
formação dos codificadores 

6. Finalidades dos 
dados codificados 

6.1. Financiamento hospitalar 
6.1.1. Financiamento hospitalar e a 

transição para a ICD-10-
CM/PCS 

6.2. Investigação  
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10.5 Resultados distribuídos por tema, categoria e subcategoria
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1. Registos clínicos e a sua qualidade 1

O tema dos registos clínicos foi o mais discutido ao longo dos quatro focus groups, sendo da opinião
geral que estes e a sua qualidade têm uma grande importância em diversas áreas. Para além disto,
os participantes defenderam que o registo clínico é um reflexo dos cuidados prestados e que ter um
registo de qualidade é um direito do paciente.

“Começou-se bem, porque o tema mais discutido é este.” (I7)

“O registo clínico traduz a qualidade dos cuidados prestados ao doente. Se eu tiver prestado bons
cuidados, mas tiver registado os maus, os cuidados que prevalecem e que ficam são aqueles que eu
registei.” (I7)

“E realmente, todo o doente, como diz, tem direito a ter um registo que claramente diga o que se
passou com ele e que lhe dê a informação necessária.” (I9)

Dois participantes demonstraram que os problemas associados à codificação partem dos problemas
dos registos clínicos, sendo muito importante “enfatizar” os problemas dos mesmos:

“Mas acho muito bem que enfatizem o problema dos registos (...).” (I7)

“Eu acho que é fundamental.” (I9)

Os participantes apresentaram a folha de anestesia, o relato operatório, a folha de admissão, a nota
de alta, os relatórios da anatomia patológica e alguns registos de enfermagem, como documentos
do registo clínico importantes para a codificação de um episódio:

“Porque o que está normalizado agora é que a nota de admissão e alta, o diário clínico, o relato
operatório, a anatomia patológica, no nosso caso concreto, Hospital Z, a folha de anestesia fica,
e alguns registos de enfermagem, normalmente as escaras, isso já se faz… contudo, mesmo assim,
vamos tendo dificuldades.” (I7)

Contudo, vamos verificar ao longo da próxima categoria que, muitas vezes, nem estes documentos
considerados importantes estão presentes no registo clínico.

1.1. Falta de qualidade/falta de organização/ausência de documentação nos registos clínicos 2

A ausência de algum dos componentes do registo e a falta de qualidade foram apresentadas
como fatores com influência no tempo despendido no processo de codificação e até como
impedimentos para a codificação:

“O que significa, às vezes, estar um dia inteiro com um processo desses, e isso é muito triste.
Porque se os colegas fizessem uma nota de óbito, resolvíamos o assunto em pouco tempo.” (I2)

“Na realidade, sendo o codificador o relator do processo clínico, se o processo clínico não tiver
nada, o relato não pode ser nenhum.” (I2)

1Neste tema estão incluídas todas as informações relativas aos registos clínicos e à sua qualidade. Estão ainda incluídas
informações sobre a qualidade e organização dos seus componentes, como a nota de alta e o relato operatório. A utilização
das abreviaturas/acrónimos é outro tópico discutido. Por sua vez, sendo o registo clínico a base da codificação, estão também
registadas as opiniões dadas sobre este ponto, bem como sobre o acesso aos registos durante o processo de codificação. Por
fim, constam opiniões sobre possíveis soluções para alguns dos problemas enumerados, onde se incluiu informação sobre
entidades que deveriam ter um papel relevante para a melhoria da qualidade dos registos clínicos.

2Informações relativas à falta de qualidade/falta de organização do registo clínico e à ausência de alguns dos documentos
importantes, como a nota de alta e relato operatório.
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“Mas resumindo, não há codificação boa, nem boa nem má, quer dizer não há codificação plena
se não houver um registo clínico correto e completo daquele episódio, seja de internamento,
seja do que for.” (I7)

Um dos participantes falou também na falta de organização dos componentes do registo clínico
como uma desvantagem para a codificação:

“O que eu acho mais chato nos registos, é que apesar de haver um sítio que a direção do
hospital estipulou para se fazer as cartas de alta, há serviços que põem as cartas de alta em
vários sítios. Na informação clínica, na gestão de documentos e a gente tem que abrir uma
série de coisas, até encontrar e às vezes não encontra. Isso é chato.” (I5)

1.1.1. Ausência/Falta de qualidade da nota de alta 3

A nota de alta foi apresentada como o componente a que dão maior “relevância” e “credi-
bilidade” para a atividade de codificação, ainda assim, os participantes afirmam que “há
serviços que não preenchem nenhuma nota de alta ainda” (I2).
A presença e a qualidade da nota de alta variam de hospital para hospital e até dentro do
mesmo hospital, pois I2 afirma mais tarde “Há excelentes cartas até...” (I2).

“As notas de alta, em geral, são boas.” (I1)
“Voltamos sempre ao mesmo, o mal é o mau registo que se faz na nota de alta.” (I4)
“Nos episódios de cirurgia de ambulatório raramente há uma nota de alta, e isso também
faz com que falte muita informação.” (I10)

Relativamente à qualidade deste documento, informaram que há serviços que fazem notas
de alta muito extensas, relatando situações de episódios anteriores, transcrevendo os re-
sultados dos exames e resumindo o episódio atual a um texto muito curto, por vezes, nem
especificando o motivo do episódio atual:

“Imagine uma carta com 7 páginas. É extraordinariamente difícil tentar extrair o que é
que o doente tem efetivamente.” (I2)
“Muitas vezes com informação de internamentos anteriores ou contam a história clínica.
Que baralhada…” (I1)
“O que eu acho pior são as notas de alta, acho que no hospital X a maior parte das
pessoas nem sabem o que é uma carta de alta, (...) transcrevem integralmente os exames.
E a gente chega ao fim, lê aquilo e, às vezes, eles nem têm um diagnóstico para a gente
codificar.” (I5)
“E depois há de facto os dois extremos, há notas de alta muito exaustivas, mas que muitas
das vezes são descritivas e nem sequer são afirmativas em relação ao diagnóstico, deixam
várias coisas e é muito difícil depois assumir que… outras não, são já bastante…” (I8)

O problema da ausência das notas de alta nos óbitos ou da sua falta de completude foi
também um ponto destacado num dos grupos. Um dos participantes justificou este facto,
dizendo que, muitas vezes, quem faz a certidão de óbito pode não ser o médico que seguiu
o doente e, desta forma, limita-se a passar a certidão de óbito e a escrever o diário.

3Esta subcategoria inclui informações sobre a qualidade das notas de alta, sobre a ausência das mesmas e justificações
apresentadas para a sua ausência.
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“As notas de óbito quase não existem.” (I5)
“Depois, às vezes, vem uma nota de óbito, ainda o outro dia me veio de um doente
internado 3 meses, com 3 linhas de óbito (...). Aquilo era na nota de entrada do doente;
escreveram as patologias e depois disse assim “internado, correu mal e morreu”.” (I5)
“(...) tive agora, recentemente, uma nota de óbito que veio assim “doente falecido”.” (I1)
“Normalmente, quando o doente morre, quem vai passar a certidão, muitas vezes, não é
o médico assistente, será de uma noite ou de uma tarde, e quem vai dar a alta limita-se
a passar a certidão e faz o registo só no diário clínico. Não faz uma nota de alta mais
completa. Penso que será por essa razão que temos poucas.” (I3)

1.1.2. Ausência/Falta de qualidade do relato operatório 4

O relato operatório é mais um dos elementos do registo clínico. Relativamente a este tema,
os participantes referiram, mais uma vez, a ausência do mesmo, aspeto que influencia a
codificação. Um participante afirmou que pior do que a falta de qualidade dos registos
clínicos no geral, é um cirurgião fazer uma intervenção cirúrgica e não registar no relato
operatório, ou registar mal, “porque nem se está a defender a ele, não está a defender o
doente e está a prejudicar o hospital” (I7).
Quando o relato operatório está presente, a falta de completude foi também apresentada
como um problema. Um dos participantes justificou esta falta de completude dizendo que,
por vezes, o cirurgião opta por não registar tudo por uma questão de defesa:

“Em relação a isto o que acontece é o que os colegas estavam precisamente a dizer. Não
temos informação no relato operatório completa, do que o doente [fez], dos problemas do
doente. Essa é a maior dificuldade.” (I6)
“Às vezes também é uma questão de defesa. Não querem dizer tudo.” (I4)

1.1.3. Utilização de abreviaturas/acrónimos 5

Quanto à utilização de abreviaturas ou acrónimos no registo clínico, foi do consenso geral,
que é um ponto muito negativo do registo clínico e que os profissionais de saúde não
deviam fazer uso dos mesmos. Reforçaram ainda o problema de até os utilizarem umas
vezes em inglês e outras vezes em português, o que dificulta ainda mais a compreensão dos
mesmos por parte dos codificadores. Os participantes deram exemplos que lhes surgiram
e que não conseguiram codificar porque não sabiam o seu significado.

“É péssimo!” (I6)
“Eu sou contra abreviaturas. Sempre fui. As pessoas têm de escrever as coisas, qual é o
problema?” (I2)
“(...) a não ser que seja AP, AC, auscultação pulmonar, auscultação cardíaca, doença
renal crónica [DRC]... de resto devia ser proscrito...” (I6)
“(...) não é universal, umas vezes pode ser inglês outras vezes português.” (I7)
“FCP? Num processo de obstetrícia, o que é que quer dizer?” (I9), momentos mais tarde,
o participante diz o significado da abreviatura, sendo irónico(a) ao dizer que a percebeu,
“FCP eu percebi que era a ferida corrigida no períneo.” (I9)

4Informações relativas à ausência ou à falta de qualidade dos relatos operatórios.
5Esta subcategoria engloba todas as opiniões sobre as abreviaturas ou acrónimos utilizados nos registos clínicos.
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I3 apresentou o que lhe parece ser o grande problema de codificar abreviaturas, que se
prende com o facto do codificador “estar a codificar a pensar que é uma coisa e afinal
[é outra]” (I3). Defendeu que nestes casos é preferível não codificarem o que está em
abreviatura (“é preferível não codificarmos, se não tivermos a certeza.” (I3)). I2 e I4
concordaram dizendo “corremos o risco de estar a codificar coisas que o doente não tem.”
(I2) e “eu acho que o perigo é o que I3 disse agora” (I4).

I2 admitiu que não codifica o que está em abreviatura, “Está em abreviatura, não codifico.
Não quero saber.” (I2), aspeto com o qual outros dos participantes não concordaram (“Eu
por acaso não concordo.” (I1)). I2 contrapôs dizendo “não estou a falar das genéricas. Eu
estou a falar de coisas que são perfeitamente aberrações.” (I2).

1.2. Variabilidade nos registos clínicos 6

Foi da opinião geral que a qualidade dos registos clínicos é muito variada e que pode variar de
acordo com os hospitais, as especialidades e os autores do registo:

“Alguns [registos] são maus, outros são excessivos, outros são escassos de mais, acho que não
há meio termo.” (I5)

“Há bons registos clínicos...” (I2)

“Depende das pessoas.” (I2, I5)

“Acho que é diferente de hospital para hospital, seguramente, a qualidade dos registos clínicos.”
(I8)

“(...) também constatamos que é diferente consoante o serviço que estamos a codificar.” (I6)

As intervenções dos participantes demonstram que há especialidades com bons registos e que
há outras com falta de qualidade por terem falta de informação ou, por outro lado, informação
em excesso. Ao longo da discussão, os participantes foram dando exemplos de algumas áreas
com registos de qualidade e outras onde ainda é necessário um trabalho em relação ao registo,
isto de acordo com os hospitais a que pertenciam:

“Eu tenho uma opinião muito boa de alguns serviços. Infelizmente, tenho das 2 coisas.” (I2)

“Em algumas especialidades muito maus.” (I1)

“Então há uns que são muito claros que têm todos os dados, basta consultar o registo da nota
de alta para termos uma noção do que vamos codificar e há outros que é uma dificuldade,
porque não têm essa orientação, portanto, faltam dados.” (I6)

Quando questionados relativamente à evolução da qualidade dos registos clínicos, apesar da
maioria ter afirmado que está a haver uma melhoria contínua da qualidade do registo, um dos
participantes discordou:

“Mas há uma evolução positiva, sem dúvida.” (I1)

“Na realidade está a melhorar, concordo com o que diz.” (I2)

“Mas eu acho que a tendência disto é para piorar…” (I5)

6Categoria que inclui informações sobre a variabilidade existente na qualidade dos registos clínicos. A subcategoria
incluída diz respeito às variações nas descrições dos diagnósticos, aspeto variável com os médicos responsáveis pelo registo.
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1.2.1. Variações nas descrições dos diagnósticos por diferentes profissionais de saúde 7

Este assunto foi muito discutido dentro do tema “Registos clínicos e a sua qualidade”.
Quando se colocou a questão “Existe alguma relação entre as variações nas descrições
dos diagnósticos feitos pelos profissionais de saúde e a qualidade dos dados codificados? O
mesmo diagnóstico ser descrito de forma diferente por profissionais diferentes pode originar
codificações diferentes?”, as opiniões dividiram-se:

“Pode... isso acontece mais na área médica.” (I7)
“Sim... E às vezes no mesmo episódio ter as várias variantes e chega ao fim e não sabe.”
(I9)
“Penso que não.” (I1)
“Mas penso que isso não acontece.” (I2)

Com as intervenções seguintes, os participantes começam a demonstrar que as variações
a nível dos diagnósticos se prendem com a falta de especificidade dos diagnósticos. Con-
tudo, não ficou muito claro se estas variações nos diagnósticos que decorrem da falta de
especificidade originam codificações diferentes.
Por sua vez, a falta de especificidade foi relacionada com a falta de assertividade dos
médicos e com o facto de transcreverem os exames ao invés de os interpretar. Esta falta
de assertividade por parte do médico afeta a qualidade do registo clínico.
Os participantes deram exemplos que comprovam esta falta de especificidade:

“Isso tem a ver com a especificidade do diagnóstico.” (I1, I4)
“Em medicina, há colegas que põem sempre pneumonia, pneumonia a pseudomonas, pneu-
monia a isto… e outros põem sempre infeção respiratória. Há pessoas que não gostam de
se atravessar com o diagnóstico. (...) e depende dos médicos, há médicos que são mais
assertivos e que dizem claramente qual a doença...” (I2)
“Porque as pessoas transcrevem os exames, (...), e é a TAC que diz coleção abdominal e
as pessoas transcrevem e fica coleção abdominal.” (I5)
“Exceto quando eles põem assim: pneumonia de aspiração/ pneumonia nosocomial/ tra-
queobronquite.” (I5)
“E como digo, muitas das vezes, os diagnósticos ficam… quando são complicações infeciosas;
assumir exatamente a sepsis por uma E. Coli, muitas das vezes, andam ali à volta, e não
fica sequer escrito.” (I8)

1.3. Registos Clínicos em Papel comparados aos Registos Clínicos Eletrónicos 8

Quando questionados relativamente à preferência pelo RCP ou pelo RCE, todos os participan-
tes afirmaram preferir o RCE, nomeadamente, por não terem de “decifrar a letra do médico”
e por estar mais “estandardizado”:

“A letra do médico. Absolutamente. Isso é uma vantagem fantástica. Para quem codifica há
muitos anos, isto é uma diferença significativa.” (I2)

7Subcategoria que inclui informações sobre variações na descrição do mesmo diagnóstico por diferentes médicos. Estas
variações estão relacionadas com a falta de assertividade dos médicos.

8Esta categoria inclui todas as informações relativas à evolução dos RCP para RCE e, nomeadamente, vanta-
gens/desvantagens de ambos os tipos de registos clínicos. Para além disso, inclui informações sobre as dificuldades re-
lacionadas com o acesso aos RCE.
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“Antigamente, o processo clínico derivava muito da capacidade de escrita do médico, hoje está
mais ou menos estandardizado (...).” (I7)

“Eu acho que todos responderam. O processo eletrónico facilita.” (I6)

1.3.1. Desvantagens dos Registos Clínicos Eletrónicos 9

Contudo, apesar de ser da opinião geral que o aparecimento do RCE é melhor até para
o processo de codificação, foram levantados alguns pontos negativos pelos codificadores,
como o facto de não conseguirem corrigir os registos, ponto que foi só levantado por um
dos grupos:

“É uma falha do sistema. Devia permitir [correções], quando a gente dá conta, que se
lembra, “olha deixa ver como o interno escreveu; olha está mal”. O sistema não permite,
nunca mais registas ali nada.” (I5)

Outra falha apontada foi a impossibilidade de se fazerem desenhos explicativos; a função de
desenhar nos registos clínicos para se explicar o que se fez no episódio não está disponível.
Foi da opinião dos participantes que esta função seria um excelente auxílio para as áreas
cirúrgicas.

“Que é uma falha (...), devia ter um sítio para a gente fazer o desenho.” (I5)
“Se eles pusessem o esquema exato, eu em vez de eu ficar a sonhar o que é que eles estão
a fazer… via logo.” (I2)

O “copy&paste” foi outra das desvantagens, apresentando-a como o motivo para as “trans-
crições enormes” nos registos, sem informação de relevância, o que vem complicar e atrasar
o processo de codificação. Para além disso, “copy&paste” faz com que os erros persistam
desde o primeiro ao último diário:

“Os “copy&paste” dos registos anteriores, a gente começa a ler, começa a codificar, chega
ao fim, é pá, isto não é [deste episódio].” (I3)
“Aquelas transcrições enormes.” (I5)
“Até o diagnóstico principal, às vezes, varia com esse erro.” (I3)
“E se por acaso há uma coisa errada num diário, continua o erro até ao fim.” (I2)

1.3.2. Acesso aos Registos Clínicos Eletrónicos 10

De uma forma geral, os participantes demonstraram que não têm dificuldades em aceder
ao registo clínico, e que quando existe algum tipo de dificuldades, rapidamente o problema
é resolvido:

“Não temos dificuldade nenhuma.” (I2)
“Temos alguns problemas pontuais, às vezes, de acesso à VPN, mas que rapidamente o
serviço de informática resolve. Nada de especial.” (I1)
“(...) e porque temos sorte, como eu trabalho no Hospital Z, ter acesso a toda a informação
clínica.” (I8)

Contudo, poderão existir ainda algumas dificuldades no acesso aos componentes do registo

9Informações acerca das desvantagens dos RCE, como a impossibilidade de corrigirem registos anteriores, de fazerem
desenhos explicativos e a função de “copy & paste”.

10Nesta subcategoria estão incluídas as informações relativas ao acesso aos registos clínicos eletrónicos pelos codificadores
para realização da atividade de codificação.



Anexos 112

por parte dos codificadores, uma vez que durante os focus groups, elementos do mesmo
hospital deram informações opostas:

“(…) e também não temos acesso à folha de anestesia, quer dizer não está anexada.” (I6)
“Está lá direitinha.” (I9)

1.4. Possíveis soluções para os problemas dos registos clínicos 11

Alguns participantes referiram que têm tentado intervir em alguns serviços com o intuito de que
a qualidade dos registos clínicos melhore e, que em alguns serviços já conseguiram melhorias
a este nível:

“(…) mas eu tive uma experiência no hospital, que eu tanto andei, tanto andei, que eles
acabaram por fazer...” (I4)

“Nós fizemos uma intervenção no [serviço A], por exemplo, e foi uma melhoria, eu diria,
quase de 100%. Passou a haver uns registos excecionais e, portanto, excecionais e, (...), neste
momento foi passamos acho que do 0 para o 100. Portanto, os colegas relatam praticamente
tudo e está, estou extremamente agradada.” (I2)

1.4.1. Soluções para colmatar a ausência de documentos e a utilização de abreviaturas 12

I7 referiu a forma como estão a tentar resolver o problema da ausência dos componentes
necessários para a codificação no seu hospital. Para além disso, referiu também a forma
como estão a tentar resolver, especificamente, o problema da ausência da nota de alta: ao
oitavo dia o sistema encerra a alta e caso a nota de alta não esteja preenchida, o sistema
avisa imediatamente o diretor de serviço, e o profissional de saúde responsável terá de
recorrer à informática para poder preencher a nota de alta. Ou seja, o não preenchimento
da nota de alta até ao oitavo dia fará com que os médicos, posteriormente, tenham mais
trabalho para a conseguir preencher. Para além disso, verifica-se pela citação abaixo
apresentada, que quando as alterações partem de entidades superiores, neste caso, da
administração hospitalar, existe uma melhor aceitação por parte dos profissionais de saúde
e, neste caso específico, dos diretores de serviço.

“Para além do que foi dito, tudo aquilo que foi dito, a nossa prática é, se faltam documentos,
se há documentos ausentes (…) nós temos uma folhinha, está lá uma folhinha para pedir
ao Sr. Diretor, documento X, e X, e X que falta.” (I7)
“(…) o sistema informático ao oitavo dia de alta encerra automaticamente a alta. O médico
não pode mais tocar na nota de alta a não ser com autorização, portanto, tem que abrir
a informática. E nós sabemos os que têm ou não têm nota de alta, e temos um circuito
interno que avisa imediatamente os diretores, vai avisando os diretores que lhes falta a
nota de alta. No princípio, os diretores atiraram-se ao ar... só que viram que o diretor
clínico e a administração estavam por trás disto e que era obrigatório para o desempenho
do serviço.” (I7)

Em relação à utilização de abreviaturas/acrónimos, no hospital do participante I3 tenta-
11Categoria que inclui soluções que têm sido tomadas por algumas instituições ao nível dos registos clínicos e aspetos

que, na opinião dos codificadores, poderiam colmatar alguns dos problemas identificados, como a utilização de normas nos
registos clínicos e realização de auditorias aos mesmos.

12Subcategoria sobre algumas medidas tomadas em instituições e soluções encontradas pelos codificadores para colmatar
dois dos problemas enumerados, a ausência de documentos do registo clínico e a utilização de abreviaturas/acrónimos.
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ram resolver este problema criando uma lista dos que podem ser utilizados: “uma lista de
abreviaturas que são as oficiais, que se tiverem naquela lista podem ser utilizadas. Não
quer dizer que as pessoas as utilizem.” (I3). I4 concordou com este método dizendo que
“É uma boa ideia.” (I4). Contudo, I5 considerou este método ineficaz: “(...) depois se
transferem o doente com essas abreviaturas para outro hospital que não conhece a vossa
lista está tudo tramado na mesma.” (I5).

Dois dos codificadores presentes admitiram ir ao Google pesquisar as abreviaturas/acrónimos
que lhes aparecem no registo clínico. O Portal da Codificação, apesar de já estar descon-
tinuado, também foi apresentado como um recurso para ir consultar o significado dos
mesmos.

“Claro que podemos ir ao Google a toda a hora e o Google vai-nos dizer.” (I6)
“Consultamos (...).” (I2) [O Portal da Codificação]

I5 defendeu que estes recursos de nada valem quando as abreviaturas são “inventadas”
pelo profissional de saúde, “mas depois tem muitas que são inventadas pelo que escreve.”
(I5), e I3 concorda “Sim, essas não dá.” (I3).

1.4.2. Utilização de normas para a organização dos registos clínicos (ex. SOAP) 13

É da opinião dos participantes que as normas para organizar os registos clínicos resolveriam
alguns dos aspetos negativos ao nível dos registos:

“De maneira que se houvesse uma norma, uma nota de alta numa aplicação, uma nota de
alta normalizada, os cateteres, mais isto mais aquilo estarem especificados no sítio (…),
se calhar no futuro vai ser muito importante isso.” (I7)
“Exato. Tudo o que segue uma regra é mais fácil para nós acompanharmos uma regra feita
do que cada um fazer à sua maneira.” (I3)

A utilização da norma SOAP foi um tema só discutido num dos grupos, no qual dois
participantes demonstraram desconhecê-la, “O que é a norma SOAP?” (I2), “Eu não
sei...” (I1). Após lhes ter sido explicado, referiram que ninguém a usa:

“Agora o problema é... e que serviços vão usar essa norma? É que ninguém usa.” (I2)

I5 que demonstrou saber desde o início o que era a norma SOAP afirmou que esta norma
devia ser utilizada, independentemente de ser RCP ou RCE. Acrescentou ainda que o
problema é os profissionais de saúde, por vezes, nem saberem o significado das iniciais
deste acrónimo.

“Mas isso é uma norma até das altas e dos diários clínicos dos doentes. (...) devia estar
na cabeça de toda a gente que escreve um diário... seja eletrónico ou em papel. Eu sempre
fiz isso quando escrevia em papel. (...) as pessoas vêm dizer que o [secção] A não é a
Avaliação, é as Análises que se pedem... não sei quem é que lhes ensina isso.” (I5)

Quando questionados se consideram que a norma SOAP “Vem ajudar ou dificultar o
processo?”, a opinião geral foi que viria facilitar o processo de codificação e os tratamentos
ao paciente por outros profissionais de saúde:

13Subcategoria sobre as normas que deveriam ser utilizadas nos registos clínicos para normalizar a sua estrutura e conteúdo,
nomeadamente a utilização da norma SOAP e a importância da sua utilização.
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“Vai ser mais fácil. Claro que vai facilitar.” (I2) [A utilização da norma SOAP facilitaria
o processo de codificação]
“Eu quando sou chamada a um serviço de medicina, para ver um doente que está mal… é
assim, se eu leio os diários o doente morre, se eu vou ver o doente não sei nada do doente.
(...) Se houvesse nesse item de avaliação uma opinião diária do médico que segue o doente
era fenomenal! E não há. Porque as pessoas esquecem-se desta regra que é ótima.” (I5)

1.4.3. Auditorias aos registos clínicos 14

Neste ponto, os participantes deram a sua opinião relativamente à importância das audi-
torias aos registos clínicos, informando que existiam mais auditorias antes do que as que
existem atualmente:

“Passava sempre uma auditoria interna, alguém a ver, pelo menos antes da nota de alta
sair, rever e ver se está bem feita.” (I3)
“E os diários, a gente via os diários e tudo. O internamento de cima a baixo.” (I5)

Um dos participantes (I3) acreditava que estas auditorias aos registos clínicos estão a ser
realizadas, realçando que são obrigatórias segundo o publicado em Diário da República:

“Eu penso que também existem auditorias ao processo clínico, independentemente da co-
dificação, e são avaliados se esses pormenores estão cumpridos ou não. Não sei quem é
que faz, mas que fazem, fazem…” (I3)
“Mas essa coisa que saiu no diário da república da nota de alta, no fim vem lá a dizer que
é obrigatório fazer as auditorias.” (I3)

Outro dos participantes afirmou que estão a tentar fazer auditorias, mas que não há muitos
parâmetros pelos quais o registo clínico possa ser avaliado:

“Em termos, por exemplo do Hospital X, (...) está a tentar-se um trabalho (...) vamos
fazer umas auditorias aos registos clínicos, também não temos muitos parâmetros, (…),
não temos nenhuma diretriz oficial para normalizar o registo clínico.” (I9)

1.4.4. Penalização para profissionais de saúde/serviços pela falta de qualidade do registo 15

A atitude das instituições e dos profissionais de saúde em relação à qualidade dos registos
clínicos é variável segundo o ponto de vista dos participantes. Alguns afirmaram que os
profissionais de saúde e as instituições não se preocupam com os registos e não aceitam
os próprios erros e outros defenderam que os profissionais de saúde e as instituições estão
mais preocupadas em ter registos clínicos de qualidade:

“Portanto, não aceitam o erro, acham que são excelentes, trabalham imenso e portanto…”
(I2)
“As pessoas não se lembram da responsabilidade de um ato.” (I9)
“Há um esforço, penso eu, pelo menos falo no meu hospital, de haver registos clínicos mais
completos.” (I1)
“(…) e agora são [os próprios serviços] que pedem. Nós vamos com o codificador ver esta
nota ou aquela (...) e eles começaram a entender aquilo por ali abaixo. Mas é um dos
trabalhos que eu acho ciclópicos, que vai acontecer.” (I7)

14Informações sobre auditorias ao registo clínico.
15Opiniões relativas a possíveis penalizações para os responsáveis pelos registos clínicos pela falta de qualidade dos mesmos.
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I9 que dizia inicialmente que as pessoas “não se lembram da responsabilidade de um
ato”, opina depois dizendo que “As pessoas preocupam-se… (…). E há grupos de trabalho a
trabalhar os registos do processo clínico (…)” (I9), o que pode refletir as diferentes atitudes
dos profissionais dentro do mesmo hospital.

Dois participantes defenderam que os serviços/profissionais de saúde deviam ser penaliza-
dos pela falta de qualidade do registo, inclusive um dos participantes que tinha defendido
que havia um esforço por haver registos mais completos:

“Se fossem penalizados, se o serviço fosse penalizado.” (I1)
“Eu defendo há muito tempo que se deve penalizar gravemente na figura de diretor de
serviço aquilo que não funcionar, porque é para isso que eles lá estão…” (I5)
“(…) e depois o serviço ser penalizado monetariamente.” (I5)

I5 afirmou que esta penalização serviria para as pessoas mudarem a sua atitude relativa-
mente à importância da qualidade dos registos clínicos: “Porque aí as pessoas já tinham
cuidado.” (I5).

1.4.5. Entidades com um papel importante na melhoria dos registos clínicos 16

Face a todos os problemas apresentados, os participantes defenderam que a grande mu-
dança não deve partir dos codificadores ou dos profissionais de saúde, mas que tem de ser
um aspeto a assumir por órgãos superiores:

“Estes aspetos não podem ser, o nosso trabalho de andar com isto ou com aquilo. Tem
que haver determinações dentro dos hospitais, dentro da administração, e transversais a
toda a organização que saibam que é assim.” (I7)
“A grande interferência da Ordem dos Médicos e da Associação de Médicos Auditores e
Codificadores Clínicos. Ser transversal.” (I4)

Na opinião de um dos participantes, os codificadores e os gabinetes de codificação são
importantes para alertar para a importância da qualidade dos registos: “O codificador e
os gabinetes [de codificação] têm um papel importante, em alertar” (I8)

2. Dúvidas dos codificadores relativamente ao documentado no registo clínico 17

Como vamos verificar nas categorias desta seção, os codificadores optam por devolver o processo
quando têm dúvidas relativamente ao documentado, nunca codificando com base na experiência.
Afirmaram que codificar com base na experiência “Não é uma boa prática.” (I4). Verificou-se
também que a necessidade de solicitar esclarecimentos ou de devolver os processos é variável com a
especialidade: “Os relatos que eu mais devolvo são da [especialidade B], tipo estes 20 por semana
(...).” (I2)

Quando as dúvidas são resultantes do não domínio da área do episódio, ressalvaram que optam por
pedir esclarecimentos junto de uma pessoa da área em questão:

16Opiniões relativas a entidades que têm ou deveriam ter um papel importante na melhoria da qualidade dos registos
clínicos.

17Neste tema estão incluídas todas as declarações relativas à forma de agir dos codificadores quando têm dúvidas relati-
vamente ao documentado, quando há documentos ausentes ou quando o documentado não é suficiente ou é contraditório.
São ainda incluídas informações relativas à interação entre os codificadores e os restantes médicos e sobre a forma como os
médicos respondem aos esclarecimentos solicitados.
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“Também há as outras situações, em que eu posso realmente ter dúvidas relativamente a algo
documentado, porque seja um relato operatório de uma área que eu não domine, ou outro registo
qualquer que realmente por minha incapacidade técnica eu não esteja a entender. E então aí tento
com pessoas da área, ou que saibam mais dentro daquela especialidade em questão, tentar perceber
e, portanto, ajudar a clarificar a minha dificuldade.” (I9)

Quando o problema com o registo se prende com a não completude da nota de alta, os participantes
demonstraram que optam por não devolver o processo e consultar os diários.

“(...) quando a nota de alta não é completa, nós temos a possibilidade de não devolver o processo,
porque temos acesso ao diário clínico (…)” (I6)

“Isso já não peço. Não devolvo esses processos (…).” (I2)

2.1. Interação entre codificadores e restantes médicos 18

Verificamos que a forma de devolução dos processos por falta de qualidade dos mesmos, no-
meadamente falta de completude, varia com a instituição em questão. Por sua vez, a relação
que os codificadores têm com os diferentes serviços também faz com que a forma de devolução
dos processos seja variável; optam por estabelecer um contacto pessoal ou telefónico com os
serviços que têm uma melhor relação e optam pela devolução nos serviços com os quais têm
menos afinidade.

“Nós lá os primeiros erros, geralmente, é um contacto telefónico, e tentamos falar com o colega
responsável. Quando começa a ser recorrente, devolvemos. E agora estamos numa política de
devolver, para ser contabilizado, mais por essa questão de ser contabilizado.” (I1)

“Normalmente o que nós fazemos, o que eu faço, é falar com o colega e perguntar especifica-
mente o que é… (...) mesmo na nota de alta houver alguma discrepância que seja importante
e que eu de facto não consiga perceber o que é que aconteceu verdadeiramente, aí podemos
falar e falo, perguntar ao colega, normalmente, quem elaborou, ou a um especialista. (…) Por
escrito, não é a nossa [prática], (…) é fácil falar com os colegas (...)” (I8)

“Eu não faço assim. Eu é assim, os serviços [com os quais tenho menos afinidade], vai tudo
via UAG19, os serviços dos que são meus amigos, eu vou pessoalmente falar com eles.” (I5)

Podemos verificar que a relação entre os codificadores e outros profissionais de saúde é variável
com o hospital e com o serviço. Os profissionais de saúde nem sempre são recetivos quando
interpelados pelos codificadores.

“E há também uma interação muito grande entre o gabinete de codificação e os colegas.” (I1)

“Temos alguns serviços um bocadinho complicados, não são todos felizmente, não fiquem com
a ideia que são todos.” (I2)

Mediante a opinião de um dos participantes, percebeu-se que a reação dos profissionais de
saúde relativamente à devolução de processos por parte dos codificadores, nem sempre é bem
encarada. Para além disso, a resposta dos profissionais de saúde nem sempre é a mais adequada.

18Informações referentes à relação entre a devolução dos processos e a interação entre os codificadores e os serviços/médicos
responsáveis. E ainda opiniões sobre a evolução e importância da interação ente os codificadores e os profissionais de saúde.

19Unidade Autónoma de Gestão.
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“Nem sempre temos boas respostas.” (I2)

“Julgo que, às vezes, os colegas sentem-se ofendidos pela questão que colocamos e respondem
até de uma forma abrupta.” (I2)

“E às vezes a informação é assim, “quem fez isso foi um colega [de outro hospital], não temos
nada a ver com isso”.” (I2)

Quando questionados quanto a considerarem se “a interação com os médicos de outros serviços
poderiam ajudar a melhorar a codificação?”, o participante que anteriormente tinha afirmado
que tinha uma boa relação com os colegas, defendeu que esta interação ajuda muito e que é
isso que tem evoluído: “Muito. É isso que tem evoluído.” (I1).

2.2. Resposta dos médicos aos esclarecimentos solicitados 20

Pelas declarações feitas pelos participantes percebeu-se que o retorno dos processos não se
dá sempre da melhor forma. Por vezes os profissionais de saúde não respondem de forma
adequada à questão colocada e, outras vezes, os processos nem chegam a retornar. Ambas as
situações impedem a conclusão da codificação daquele episódio.

“(...) pedi informação sobre o processo, porque não tinha informação e a resposta depois foi
que o processo perdeu-se.” (I1)

“É diabólico. Imagine, mandamos um processo, “falta o relato operatório”, resposta, mandam
o relato operatório de 2014.” (I2)

“Eu não tive, mas eu sou nova nisto. (…). Sempre que devolvi ou pedi foi rapidamente
respondido.” (I10)

“Não tenho tido experiência ultimamente. Algumas que tive, nem houve resposta. Ainda tenho
lá uma (...) que nunca tive resposta. Já para aí 10 anos. Mas acho que depende, uns serão
maiores céleres do que outros.” (I9)

Mais uma vez demonstraram que os problemas relacionados com o retorno dos processos é
variável com os serviços: “Depende do serviço. Portanto, há serviços que devolvem o processo
rapidamente, bem respondido, sem nada de especial. Há processos que nunca mais voltam, há
serviços que nunca mais devolvem o processo. E há outros que devolvem com uma informação,
pronto, mais ou menos.” (I2)

Quando questionados sobre o não retorno afetar a qualidade dos dados codificados, um dos
participantes respondeu prontamente que “Não, porque eu não codifico se não tenho informa-
ção. Eu só codifico o processo quando tenho informação. Tenho vários lá, montes à espera
de informação e não os codifico.” (I2), afirmação com que todos os participantes do grupo
concordaram.

3. Codificação Clínica 21

20Informações relativas à resposta por parte dos médicos responsáveis quando são solicitados esclarecimentos adicionais
por parte dos codificadores. Opiniões sobre a relação entre o não retorno dos processos e a qualidade dos dados codificados.

21Neste tema estão incluídas todas as informações relativas ao processo de codificação, à experiência dos codificadores
e à qualidade dos dados codificados. Estão ainda incluídas informações referentes ao atraso na codificação, à importância
das auditorias, ao funcionamento dos hospitais no que respeita à atividade de codificação, nomeadamente, as condições
oferecidas aos codificadores e a preocupação com a qualidade dos dados codificados.
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Relativamente ao processo de codificação, alguns participantes afirmaram que é um processo exi-
gente, para o qual é necessário tempo e disponibilidade. Outros participantes defenderam que é
uma atividade “viciante” e um método de aprendizagem para a sua profissão enquanto médicos.

“As coisas não são fáceis, é preciso tempo, é preciso paciência, é preciso estar ali… não se dá assim
“vou codificar hoje”, não dá.” (I7)

“E é cansativo, eu não tinha tanta noção. Mas às vezes chego ao fim de um processo e eu acho que
já não posso olhar para aquilo e, ou volto lá depois ou vai falhar alguma coisa, vou-me esquecer de
alguma coisa.” (I10)

“O trabalho de codificação é muito pesado.” (I1)

“Eu digo que nunca soube tanto da medicina como agora.” (I2)

“É viciante, eu acho que é por isso que a gente aguenta, porque é viciante…” (I4)

De acordo com o ponto de vista dos participantes, tem havido uma maior sensibilização por parte
dos intervenientes, quer codificadores quer médicos, para a importância da codificação:

“Acho que há uma maior sensibilização de toda a gente para a codificação, noto isso.” (I1)

“E é assim, e eu acho que o dispêndio que as próprias pessoas têm na formação… não é como
quando eu fiz, [como] quando nós fizemos…. Agora não, as pessoas esforçaram-se.” (I9)

3.1. Variabilidade no processo de codificação 22

Como se verificou no tema anterior, os codificadores enumeraram os documentos necessários
para a codificação de um episódio, contudo, a utilização destes documentos varia de hospital
para hospital. Existem hospitais que codificam só pela nota de alta (decisão tomada com a
entrada da ICD-10-CM/PCS) e outros que codificam com base em todos os documentos do
registo clínico. Os que codificam pela totalidade do registo clínico defenderam que, por vezes,
a codificação feita somente pela nota de alta é impossível.

“Nós no Hospital X combinamos, resolvemos, decidimos que iríamos codificar pela nota de
alta.” (I6)

“Há assim umas pequenas nuances que só pela nota de alta é impossível, não conseguiremos
nunca chegar a uma codificação. Se não for ver o diário clínico é impossível codificar.” (I8)

Um dos participantes citou um estudo que fizeram para perceber se codificar pela nota de
alta ou por todo o processo alterava a codificação do episódio, onde chegaram à conclusão que
utilizando só a nota de alta, o episódio ficava bem codificado em algumas áreas médicas. Com
o estudo, chegaram ainda à conclusão que, por vezes, o episódio não ficava bem codificado
nem pela nota de alta, nem sequer pela totalidade do registo:

“Deixe-me só acrescentar… aqui há uns anos nós fizemos um trabalho (...) num determinado
hospital, fizemos uma amostra de processos de várias áreas: ortopedia, medicina, cirurgia,
não me lembro qual era, mas era mais alguma. E depois fizemos a experiência de codificar o
mesmo episódio pela nota de alta e pela nota de alta mais processo clínico. E foi engraçado,

22Informações sobre variações existentes entre os diferentes hospitais no que respeita à atividade de codificação. Mais
especificamente, informações sobre os documentos utilizados para a codificação de um episódio e sobre a forma de realizar
a codificação: de forma eletrónica ou em papel.
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porque nuns ficávamos completamente satisfeitos com a nota de alta, mais nas áreas médicas, e
acho que era engraçado porque acho que também havia algumas cirúrgicas. Noutros realmente
era um desastre, a nota de alta não nos satisfazia de todo e, às vezes, nem sequer o registo
satisfazia.” (I9)

Por sua vez, mesmo os que afirmaram codificar pela totalidade do registo, demonstraram que
quando há contradições entre os diários e a nota de alta, optam por dar mais relevância à nota
de alta:

“Eu opto sempre pela nota de alta como o documento que tem, (...), que acaba por ser aquele
a que eu dou maior relevância (…).” (I9)

“Outro tema que também seguimos é, se houver nos diários, ou aqui ou além, informação em
contradição com a nota de alta, a própria legislação nos obriga, é a nota de alta que prevalece.
O que ele lá escrever é aquilo que está e segue.” (I7)

3.1.1. Processo de codificação: eletrónica vs em papel 23

Verificou-se que a forma de codificação varia nos diferentes hospitais. Em alguns hospitais
os médicos codificam diretamente no SIMH e noutros hospitais codificam em papel e o
pessoal administrativo introduz no SIMH. Ainda se verificou outra situação, em que os
codificadores codificavam em programas próprios do hospital, que foram criados para o
efeito, obrigando a que o pessoal administrativo introduza os códigos no SIMH.

“Nós estamos a codificar online (...). O codificador não toca num papel.” (I7)
“Não, não é assim, porque nós fazemos em papel e depois há uma operadora que mete os
dados e que depois segue… ainda é o clássico, nós fazemos numa folha e elas introduzem
no sistema.” (I6)

Num dos hospitais em que codificam em papel, I9 dirige-se a I10 dizendo que pode codificar
no SIMH: “Mas toda a gente pode fazer, a ti ninguém te disse, mas és livre de o fazer.” (I9).
I10 apesar de admitir que nem sabe como codificar no SIMH, concorda que iria contribuir
para a redução dos erros de introdução: “Não sei como, por acaso. Isso evita outro erro de
introdução.” (I10). I7 que já tinha afirmado que codificam de forma eletrónica, concorda
também que esta forma de codificação diminui os erros: “Corrige muitas vezes porque [o
código] não entra.” (I7).
I9 demonstrou a sua preferência pela codificação eletrónica: “[a codificação eletrónica]
dá-nos a perspetiva do que estamos [a fazer], enquanto eu estou a escrever num papel uma
série de letras e de números, aquilo não me diz nada, eu depois lá vou percebendo, mas
agora quando eu estou a digitar aquilo e a ver o resultado é completamente diferente.”
(I9).

Os que codificavam em papel foram dando a conhecer problemas decorrentes desta forma
de codificação, especialmente problemas de inserção:

“E não só, como também há letras e números, para que a introdutora tenha a perfeita
noção do que lá está, temos que ter atenção a ter uma letra e um número cuidados.” (I2)

23Informações sobre as diferentes formas de codificar: de forma eletrónica (diretamente no SIMH ou noutros programas)
ou em papel.
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“Por exemplo, 5 e S. O l, o j, o 7 e o Z. Tem de haver muito cuidado. (...) Eu tenho de
fazer um S super redondinho e grande, e no 5 ponho uma patita em cima. E já cheguei ao
cúmulo, quando, numa altura em que vi, que fazia auditoria, via imensos erros, escrevo
assim “é letra”. Ponho atrás, letra, letra. Havia uma introdutora que sistematicamente
punha 5. Eu ia ver, não é nada disto, eu não fiz nada disto.” (I2)
“(...) perco um tempão, às vezes apago, volto a fazer…” (I2)
“A probabilidade de erros depois é maior.” (I1)

Em relação aos programas disponíveis para a codificação eletrónica, foi discutida a dificul-
dade de introdução dos dados no SIMH; uns opinaram que a introdução dos dados continua
a ser um problema, enquanto um participante defendeu que o SIMH está a melhorar:

“A introdução dos dados foi muito problemática. O sistema não funciona. E ainda
continua assim, problemático.” (I1)
“E o SIMH está a melhorar. Tinham-me dito que ele tinha evoluído e eu fui ver e ontem,
estive a introduzir uns e…” (I9)

Foram também dadas opiniões relativamente a alternativas de mercado. Foi dado o exem-
plo de um programa que permite a agregação automática de todos os documentos do
registo clínico de um episódio num único PDF, permite a gestão dos pagamentos aos
codificadores e o acompanhamento da sua remuneração em tempo real.

“O programa, por exemplo da [empresa D], a alternativa ao SIMH, está muito bem feito. Se
eu quiser procurar um diagnóstico ou um procedimento, por exemplo, anemia, eu escrevo
“anemia” e vem-me os capítulos todos.” (I9)
“Ele codifica na China, ele pode codificar na China ou em Macau e codifica de lá. As coisas
são descarregadas. Temos a parte e VPN, mas o [programa] está completamente online,
todo, está bloqueado, mas está online. Depois o PDF que ele recebe e que manuseia é o
processo clínico todo, se o diário tiver 50 folhas estão lá 50 folhas.” (I7)
“Mas aquilo também tem interesse, porque já agora para complementar… Esta plataforma
(...) tem uma gestão administrativa feita que o codificador sabe na hora, sabe na hora,
quanto vai receber.” (I7)
“Essa é a parte económica. Mas tem uma outra que (...) tem sinalizações, ele recebeu
o episódio para codificar, tem X dias, passado X dias começa a ficar amarelo, laranja e
depois começa a descontar.” (I7)

Após os outros participantes do grupo conhecerem a funcionalidade de gestão de paga-
mentos, defenderam que é um estímulo para que os processos sejam codificados dentro do
prazo estipulado: “Isso é totalmente diferente, porque é estimulante.” (I6)

Segundo a perceção dos participantes, há programas que permitem a integração direta de
dados no SIMH e outros não:
“O SIMH lá também tem secretariado, (...) essa parte que não é direta, tem um secre-
tariado para fazer isso…” (I7) [o programa utilizado não faz a integração de dados no
SIMH]
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“Mas olhe, o meu programa da [empresa D] passa diretamente para o SIMH.” (I9)

3.2. Dificuldades associadas ao processo de codificação 24

A abstração é uma das etapas do processo de codificação. Quando questionados quanto ao
processo de abstração ser um entrave no processo de codificação, alguns dos participantes
demonstraram não perceber o termo “abstração”, mas após lhes ser explicado, todos concor-
daram que não têm quaisquer dificuldades. Contudo, realçaram que a dificuldade em realizar
o processo de abstração varia com a especialidade que estão a codificar e com a sua experiência
enquanto codificadores.

“Não tenho qualquer dificuldade.” (I2)

“Isso é automático para toda a gente.” (I4)

“Ao princípio. Eu acho que quando estamos a aprender aquilo é tudo chinês. Mas depois a
gente, passados uns tempos, já sabe o que é que se tira e o que é que não se tira.” (I5)

“Mas é uma coisa que vem da prática. Ao fim de alguns anos, para mim, por exemplo, neste
momento não tem qualquer dificuldade fazer isso. Tiro o sumo, em pouco tempo.” (I2)

3.2.1. Dificuldades associadas à codificação de diagnósticos 25

A codificação dos diagnósticos foi outro problema levantado pelos codificadores, uma vez
que eles declararam ter que assumir ou inferir muitas vezes o diagnóstico, o que vai contra
as guidelines. Este aspeto, por vezes, está relacionado com a falta de especificidade do
diagnóstico, ponto discutido numa subcategoria anterior. Por outro lado, os participantes
deram outro exemplo de uma situação que costuma acontecer, que é haver evidências
nos exames médicos de um determinado diagnóstico e eles não o poderem assumir na
codificação porque não está explícito no registo.

“(…) e o codificador tem determinadas guidelines para assumir o diagnóstico ou não, mas
é complicado.” (I7)
“E depois diz assim “condensação no Raio-X”. E a gente “Oh meu deus, isto é uma
pneumonia”. E não posso pôr pneumonia porque está lá infeção respiratória. Isso é um
exemplo.” (I2)
“(...) hemoglobina 11.1 (...) nós não consideramos isso uma anemia porque não está
escrito.” (I3)
“Ainda é o codificador que tem de andar a tentar descobrir qual foi o diagnóstico e isso
não é a nossa função.” (I2)

3.2.2. Dificuldades no processo de codificação dependendo da área a codificar 26

Ao longo deste tema, os codificadores foram dando exemplos de especialidades de diferentes
graus de dificuldade e afirmando que esta dificuldade pode também variar consoante a
especialidade de cada codificador enquanto médico:

“Psiquiatria é o serviço mais fácil de codificar.” (I2)
“Tem nefrologia, se calhar também podem ser difíceis de codificar.” (I3)

24Informações relativas a dificuldades relacionadas com o processo de abstração e com a codificação de diagnósticos. Por
fim, esta categoria inclui a relação entre a dificuldade no processo de codificação e a área que se está a codificar.

25Fatores que influenciam a codificação dos diagnósticos.
26Opiniões referentes à dificuldade do processo de codificação dependendo se é um episódio de ambulatório ou de inter-

namento e dependendo da especialidade.
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“E depois eu acho que isso é variável conforme a especialidade das pessoas. Eu por
exemplo, não gosto nada de codificar medicina. Gosto muito mais de codificar tudo de
especialidades, seja ela qual for, tudo o que vier à rede é peixe.” (I5)

Quando questionados relativamente à dificuldade de codificar episódios de internamento ou
de ambulatório, foi da opinião geral que o ambulatório é mais fácil. Um dos participantes
afirmou que, por vezes, a dificuldade de codificar os episódios de ambulatório pode vir da
construção do código dos procedimentos.

“De qualquer maneira, o de ambulatório é sempre mais fácil.” (I2)
“(...) o ambulatório e o episódio de internamento, por natureza, por definição de am-
bulatório, por definição de internamento, o ambulatório, genericamente, a não ser que
haja uma técnica muito específica, deve ser mais fácil, é mais fácil de codificar que o
internamento, porque, normalmente, são técnicas cirúrgicas, (...) e normalmente também
não é um doente complexo, isto é, é um doente normalmente severidade 1 e 2; 3 e 4 é
muito raro (...). O leque de intervenção a nível de ambulatório é muito mais restrito,
quer no número de patologias quer na sua complexidade. No internamento, as coisas
agora complicam-se muito, porque o internamento, desde a complexidade da medicina, do
intensivismo, e depois a complexidade de determinado tipo de técnicas específicas de cada
área, é muito complicado.” (I7)
“Às vezes, num episódio de ambulatório o grau de dificuldade pode vir pelo tal procedimento
cirúrgico que nós temos de construir, e às vezes é difícil de construir. E às vezes pode-nos
fazer ali dar bastantes voltas e então teria sido mais fácil codificar um de medicina, que
os nossos diagnósticos já estão todos arrumadinhos.” (I9)

3.3. Atraso na codificação 27

Verificou-se que o atraso na codificação varia de hospital para hospital e de especialidade para
especialidade, em alguns casos o atraso chega a ser superior a 1 ano. Segundo a perceção de
dois dos participantes, o atraso deveu-se à transição para ICD-10-CM/PCS:

“Porque estamos com atraso de mais de um ano (...) em algumas especialidades.” (I4)

“Nós ainda estamos a codificar do ano passado e já vamos em novembro.” (I5)

“(...) e nós temos as coisas mais ou menos em dia (...)” (I7)

“Quase. Há áreas [em que a codificação] está em dia, outras…” (I7)

“Nós conseguíamos com a ICD-9 acabar os processos todos até ao dia 8 do mês seguinte, e
agora há pessoas que estão a entregar março ainda a codificar e, portanto, estamos com estes
meses de atraso. E eu estou a codificar agosto, setembro… ” (I1)

“(...) dado o atraso que veio trazer a implementação da ICD-10 a nível da codificação” (I9)

Dois participantes eram da opinião que o atraso na codificação ia piorar:

“(…) nós temos 1 ano de atraso e vamos ter 2 anos de atraso a curto prazo.” (I2)

“Está a piorar o atraso.” (I5)

27Informações relativas ao atraso na codificação.
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3.4. Funcionamento dos hospitais no que respeita à atividade de codificação 28

Os participantes pertencentes ao mesmo hospital, apresentaram como motivos para a redução
do número de codificadores, a complexidade dos processos de um hospital, a falta de incentivos
e as diferentes valorizações dadas aos codificadores:

“Foi o que eu disse há bocado, é essa a realidade, há um cruzamento de hospitais, só que o
cruzamento nunca é a favor do Hospital X.” (I4)

“Não, porque os processos [no Hospital X] são terríveis.” (I2)

“A pessoa pode fazer durante X dias e não é estimulado por isso e porque é pago da mesma
maneira...” (I6)

“E aqui há outro fator que a gente tem de falar... a falta de estímulo.” (I5)

Um codificador pertencente ao Hospital Z demonstrou que as condições no seu hospital são
diferentes: “E temos lá codificadores a ganhar muito bem, que a gente sabe agora, antigamente
não sabia, mas agora sabe. Muito bem, estou a falar de MUITO BEM.” (I7).

A disponibilização dos materiais e apoios por parte dos diferentes hospitais é também variável:

“Nuns hospitais dão os livros, no nosso, por exemplo, não dão. (...) o gabinete de codificação,
acho eu, no meu hospital não tem os livros atualizados, por exemplo.” (I1)

“Neste hospital temos todas as condições para codificar bem. Temos tudo, temos livros, temos
apoios (...). Temos tudo.” (I2)

Os participantes defenderam que as condições oferecidas aos codificadores deviam estar nor-
malizadas no que respeita aos pagamentos e aos materiais disponibilizados:

“Acho que devia ser mais transversal, as condições, e estou a falar do preço pago, das condições
dos codificadores, o acesso aos livros, por exemplo, isso depende da boa vontade de cada hospital.
Cada hospital faz de uma forma diferente. (...). E acho que isto devia haver umas normas
transversais, devia haver um preço (...) mínimo, (...) o hospital tinha de pagar acima do
preço limite. Devia haver normas para a qualidade, quer da formação, quer do acesso, da
disponibilidade de material.” (I1)

3.4.1. Funcionamento dos gabinetes de codificação 29

Os participantes, tal como dito inicialmente, eram pertencentes a quatro hospitais, e
verificámos que as condições do próprio gabinete de codificação variavam de hospital para
hospital. Dois dos hospitais representados não tinham um gabinete de codificação com as
dimensões adequadas; um dos hospitais apresentava um gabinete com todas as condições;
e relativamente ao gabinete de codificação de um dos hospitais não tivemos qualquer
informação:

“Nós temos uma sala pequenina, onde tem as secretárias.” (I1)
“Porque a salinha de codificação tem 2 computadores, se lá estiverem mais do que 2
pessoas, aquilo é logo um drama.” (I2)

28Esta categoria inclui todas as informações relativas ao funcionamento de diferentes hospitais no que respeita à área da
codificação, como por exemplo, condições oferecidas aos codificadores e funcionamento do gabinete de codificação.

29Informações referentes à forma de funcionamento dos gabinetes de codificação nas diferentes instituições a que os
participantes pertenciam, nomeadamente, a forma de atribuição de processos aos codificadores.
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A forma de funcionamento dos gabinetes de codificação foi uma questão abordada somente
num dos grupos. Detetou-se que existem formas de funcionamento díspares. Num dos
hospitais os codificadores codificavam processos de diferentes especialidades de 3 em 3
meses, no outro hospital, os codificadores encontram-se alocados a especialidades, forma de
funcionamento com que alguns não concordavam. Esta forma de atribuição dos processos
foi uma consequência da transição para a ICD-10-CM/PCS:

“Nós também rodamos, nós não mantemos, nós codificamos blocos de serviços de 3 em 3
meses, e rodamos, roda por entre todos.” (I1)
“O único problema que eu vejo, neste momento, na codificação no nosso hospital, é o facto
de eu não saber fazer tudo contra minha vontade, e vou lutar sempre por isso. Quando
comecei a trabalhar codificava todos os serviços deste hospital e sabia codificar tudo.” (I2)
“Antes codificávamos de tudo, que apesar de tudo, era mais honesto, era mais correto.”
(I2)

Dois dos participantes demonstraram perceber a necessidade desta forma de funciona-
mento do gabinete de codificação, defendendo que esta medida foi adotada para consegui-
rem ter uma maior velocidade de trabalho com a ICD-10-CM/PCS. Um destes partici-
pantes argumentou ainda, que neste momento, o que interessa é recuperarem o atraso.

“Eu percebo que inicialmente tenha sido feito assim, para tentar, com a novidade da
ICD-10, para andar rápido...” (I3)
“Acho que nesta altura o que é importante mesmo, mesmo, é recuperar.” (I4).

I2 continuou a não concordar com esta alocação, dizendo que quando for necessário que
os codifiquem outras especialidades eles não vão saber, devido ao tempo que estiverem
alocados à mesma especialidade: “Se me mandaram fazer processos de outra especialidade
que está atrasadíssima, não sei fazer.” (I2).

3.5. Possíveis soluções para problemas relacionados com a atividade de codificação 30

A codificação eletrónica foi apontada como um processo que permite solucionar algumas das
dificuldades associadas ao processo de codificação. Os participantes referiram que esta forma
de codificação permite diminuir o tempo despendido na codificação de um episódio e melhorar
a qualidade dos dados codificados, diminuindo os erros de inserção.

“Não, aquilo poupa muito tempo, é o que eu ia dizer…” (I7).

Alguns participantes defenderam que o atraso na codificação seria ultrapassado se houvessem
mais incentivos para os médicos codificadores (ex. serem recompensados pela sua performance).
I1 afirmou que mesmo com incentivos é complicado ter a codificação em dia:

“(...) bastava que fizessem isso, que imediatamente, ficávamos em dia, outra vez.” (I2)

“É difícil. (...) a experiência no Hospital Y, que nós até tentámos e não conseguimos ficar
em dia.” (I1)

Os participantes defenderam ainda que deveria existir uma maior sensibilização por parte das
entidades competentes e que estas deviam assumir os problemas da codificação: “Há aqui toda

30Opiniões dos codificadores sobre soluções que poderiam ser tomadas para colmatar alguns dos problemas enumerados.
Neste sentido, um dos assuntos discutidos foi a importância das auditorias.
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uma ação no desencadear desta parte que eu acho que é fundamental para a discussão dos
apoios à codificação e dos problemas que levanta a codificação, que tem necessariamente de
passar pelas organizações e pela administração hospitalar, tem que assumir isto.” (I7)

Para além disso, referiram que seria importante a codificação clínica deixar de ser uma mera
competência e passar a ser uma subespecialidade. Um participante acreditava na profissionali-
zação da codificação, isto é, que futuramente, a atividade será uma atividade com profissionais
especializados e a tempo inteiro.

“E isto vai partir para outra coisa, que é o futuro, que é a profissionalização da codificação.
Vai ser a tempo inteiro e vai ter profissionais, só de codificação. Do meu ponto de vista e da
minha previsão futura.” (I7)

“Estou convencido(a) que poderíamos, neste momento, até com a quantidade de médicos
codificadores que somos, poderíamos partir para uma subespecialidade, porque merece, absolu-
tamente, merece.” (I2)

3.5.1. Auditorias à codificação clínica 31

9 dos 10 participantes demonstraram dar muito importância à auditoria e defenderam que
através dela se podem detetar os erros que irão permitir melhorar a codificação:

“Eu por acaso acho que a auditoria é muito importante.” (I4)
“A auditoria é fundamental.” (I1)
“Eu não gosto nada de rever o trabalho já feito.” (I5)

Contudo, deram exemplos de auditorias que eram feitas não com o intuito de melhorar a
atividade de codificação, mas sim com o intuito de penalizar e criticar. Um participante
defendeu que estas auditorias poderiam ser evitadas se houvesse um órgão regulador a
quem os codificadores se pudessem queixar pela auditoria que está a ser feita aos seus
processos:

“Mas, no hospital, a auditoria afastou imensos codificadores. Porque havia auditores que
escreviam as coisas não para ensinar, não para ajudar o outro, mas só para destruir…”
(I2)
“Quando é um estilo de auditoria, que é uma auditoria negativa, não é uma auditoria
positiva, que vão buscar uma coisinha que não interessa nem em termos de GDH, nem em
termos de informação de base de dados para estatística, então nessa altura a pessoa devia
ter o direito de se queixar a alguém que depois chamasse à atenção o próprio auditor. Não
é? E assim sim, assim começa a ser correto…” (I4)

Os participantes realçaram a relevância do Programa Auditor, programa que tinham dis-
ponível para fazer as auditorias à codificação clínica com a ICD-9-CM:
“É como o programa Auditor, quem fez? Há mais alguém em algum país que tenha feito
um programa Auditor como o que nós tínhamos? Eu era auditor(a) e aquilo era uma
maravilha para trabalhar.” (I4)

31Nesta subcategoria estão incluídas as opiniões sobre a importância das auditorias à codificação e sobre o Programa
Auditor, que era utilizado nas auditorias à codificação clínica com a ICD-9-CM.
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4. ICD-10-CM/PCS 32

De uma forma geral, todos os participantes afirmaram que estão a ter uma boa adaptação ao novo
sistema de classificação. Para além da boa adaptação, os dez participantes admitiram gostar mais
deste novo sistema de classificação.

“Eu acho que estamos bem e que nos adaptamos.” (I9)

“Gosto imenso da ICD-10. Acho que se desenvolve mais, dá mais velocidade de trabalho.” (I2)

Um codificador apontou o facto de em Portugal se usar a modificação americana como um ponto
negativo. A existência de uma tradução própria em Espanha foi realçada como um fator que permite
que o sistema esteja adaptado: “(...) aquela tradução é a oficial, não se foge dali, portanto, não há
interpretações, não há nada, é aquilo... e isso é um bem muito grande. É que nós estamos a fazer
interpretações pela cabeça dos americanos, ou pela cabeça de não sei quem e é muito complicado,
mesmo nas técnicas.” (I7).

4.1. ICD-10-CM/PCS em comparação à ICD-9-CM 33

Um dos aspetos mais falados relativamente ao sistema de classificação anterior foi o facto
de permitir que os codificadores decorassem muitos códigos, conseguindo codificar processos
inteiros de cor. Neste seguimento, os participantes começaram por apontar a codificação em
ICD-10-CM/PCS como uma dificuldade.

“A ICD-9 tinha uma coisa muito interessante, porque dava para fazer cábulas diretas, dava
para memorizar muito (…).” (I7)

“Nós no ICD-9 estávamos habituados a saber muitos códigos já de cor.” (I1)

“E antes, na ICD-9, havia processos inteiros que se codificavam de cor.” (I2)

“(…) o problema principal é que nós não conseguimos decorar aquilo.” (I2) [referindo-se à
ICD-10-CM/PCS]

“(…) temos o problema da própria dificuldade da codificação da ICD-10.” (I9)

“(...) nunca trabalhei tanto na ICD-9, mas mais interessante, dar por mim a cada passo a
reler outra vez a definição por ali fora... isto é de facto um trabalho e à medida que vamos
entrando cada vez mais no sistema, mais dúvidas vamos tendo, que é uma coisa dramática
para mim.” (I7)

Um dos participantes referiu a possibilidade de codificar com a ICD-9-CM e através do con-
versor formar os códigos em ICD-10-CM/PCS, “(…) depois temos o conversor e vamos lá e
adaptamos para o ICD-10, podemos ir por aí (...).” (I6), aspeto com que I7 não concorda,
“(...) o conversor é péssimo, às vezes ajuda, outras vezes não ajuda.” (I7).

Apesar de a codificação com a ICD-10-CM/PCS ter sido apontada por alguns dos participantes
como uma dificuldade, foi da opinião geral que a ICD-9-CM já tinha de ser substituída, dando
exemplos de códigos importantes que não existiam e defendendo que era muito subjetivo:

32Neste tema estão incluídas informações relativas ao sistema de classificação ICD-10-CM/PCS, à transição para este novo
sistema de classificação e às alterações que ocorreram, como por exemplo, o aumento do número de códigos e caracteres.
Para além disso inclui informações sobre as auditorias com a ICD-10-CM/PCS e a falta de consensos.

33Opiniões relativas ao sistema de classificação anterior, ICD-9-CM, nomeadamente pontos positivos e negativos face ao
atual sistema de classificação. E ainda opiniões dos participantes relativamente ao novo sistema de classificação.
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“A ICD-9 estava quase fossilizada.” (I7)

“(...) biopsia pancreática por eco endoscopia, não havia, a gente tinha de inventar que era
laparoscópica.” (I5)

“Eu acho que antigamente não havia lógica na codificação dos procedimentos (…).” (I5)

“E eu havia coisas que me diziam “não é assim, é assim”, e eu dizia assim “credo, não concordo
nada com isto”. Era muito subjetivo, eu achava o outro, como havia códigos muito vagos, era
muito mais subjetivo.” (I5)

Quanto à ICD-10-CM/PCS, alguns participantes defenderam que o novo sistema de classifica-
ção ainda tem falhas e está incompleto. Por outro lado, outros participantes defenderam que
é mais abrangente, sendo mais desafiador e intuitivo:

“Tem algumas falhas, faltam coisas.” (I5)

“Eu acho que é incompleto. É muito incompleto. (...).” (I4)

“É mais abrangente, acho que… mais objetivo, está melhor.” (I1)

“A ICD-10 dá resposta a tudo o que existe nos registos clínicos.” (I3)

“Agora a ICD-10 tem uma lógica de pensamento que concordo, é fácil.” (I1)

“É muito interessante, é um desafio.” (I8)

4.1.1. ICD-10-PCS 34

Os participantes demonstraram que ainda não têm muita segurança na codificação de al-
guns procedimentos, precisamente pela falta de algumas guidelines e por falta de consensos
(discutido adiante). Falaram também da atualização de códigos a nível de procedimentos,
em que o grande incremento veio, uma vez mais, dificultar a codificação dos mesmos.

“Mas de facto a grande mudança foi os procedimentos.” (I8)
“Na ICD-10, principalmente nos procedimentos, como ainda não temos algumas guidelines
para certas situações, permite, às vezes, variação, pela possibilidade que a gente tem para
compor um código.” (I3)
“(...) e depois fica outro problema, que vai ser grave na resolução, que foi aqui tocado, que
são os consensos da codificação para a execução daquele procedimento ou outro, que tem
de estar perfeitamente estandardizado a nível nacional e não pode ficar a critério.” (I7)
“A barreira é eles lançarem 6000 procedimentos num ano. Lançam assim de repente, a
pessoa volta…” (I4)

As root operations foi um assunto bastante abordado. Os codificadores referiram que ainda
sentem muitas dúvidas na sua codificação, nomeadamente por só haver bilateralidade em
algumas das root operations. Três dos participantes declararam que a classificação destas
é subjetiva e depende da interpretação dos codificadores, aspeto com que I2 não concorda.
Enquanto uns consideram as root operations a parte mais difícil de codificar, dois dos
participantes consideravam a sua codificação simples:

“Às vezes até é contraditório. Porque há algumas root operations onde há bilateralidade e
noutras deixa de haver, o que é não tem lógica, nem sequer tem lógica. (...). Órgãos que

34Informações e opiniões relativamente à classificação de procedimentos com a ICD-10-PCS. E informações sobre a codi-
ficação de root operations.
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são bilaterais, devia haver bilateralidade para tudo.” (I2)
“Depois também pode tornar-se um bocadinho subjetivo. Estava aqui a dizer do Repair e
outros…” (I1)
“Mas não é subjetivo. Há guidelines.” (I2)
“As root operations é a parte mais difícil, tirando a parte técnica, de saber como foi, é
a parte mais difícil neste momento, (...) varia muito, e a interpretação e as definições,
aquilo tem de ser ali a definição correta, porque faz isto, faz aquilo, é preciso, de facto,
conhecê-la muito bem, a definição… estudá-la, lê-la, voltar a discuti-la e muitas vezes nem
assim…” (I7)
“Engraçado, eu acho as root operations muito mais simples.” (I5)
“Muito mais simples. Eu gosto. Gosto imenso.” (I2)

Após levantarem estes pontos negativos, revelaram alguns aspetos que também consideram
positivos na ICD-10-PCS, como por exemplo, o maior detalhe, a maior abrangência e a
forma como está estruturada que dá a possibilidade de ir construindo o código:

“Sim, sobretudo a nível dos procedimentos é francamente mais específico. Permite-nos
codificar algumas técnicas que antes não se conseguia codificar. Absolutamente. Isso sem
dúvida.” (I2)
“Em relação aos procedimentos (…), o codificador, vou dizer que em quase 100% dos casos,
vai ter a possibilidade, obedecendo às regras como é óbvio, (...) de construir o código de
procedimento.” (I7)
“E a forma como está estruturada é muito interessante.” (I3)
“Foi um passo, mas foi um passo brutal, eu penso que resolveram um problema para 10
anos ou mais… penso eu. Aquelas caixinhas…” (I7)

Um dos participantes referiu que considera a codificação dos procedimentos mais fácil, e
outro dos participantes admitiu gostar mais de codificar procedimentos do que diagnósti-
cos:

“Mas para mim é mais fácil codificar procedimentos do que diagnósticos, por exemplo.”
(I10)
“Eu também acho mais engraçado, posso baralhar-me mais, mas acho mais engraçado.”
(I9)

Um dos codificadores acreditava que as entidades competentes vão agir no sentido de
normalizar procedimentos:

“(...) penso que estará na intenção de organizar também mais qualquer coisa no sentido
de nos ajudar a clarificar e a ter conceitos mais definidos e normalizar procedimentos,
sobretudo normalizar procedimentos.” (I9)

4.2. Aumento do número de códigos e do número de caracteres 35

De uma forma geral, todos os participantes afirmaram que o aumento do número de códigos e
de caracteres veio aumentar o trabalho do codificador. Contudo, I7 conclui dizendo que o que

35Opiniões relacionadas com o aumento do número de caracteres e de códigos na ICD-10-CM/PCS. Este aumento contri-
buiu para aumentar a especificidade do novo sistema de classificação, de forma que este é também um dos tópicos discutidos
nesta categoria. Para além disso, são incluídas informações sobre o aumento do número de códigos de lesões.
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importa é o objetivo da implementação da ICD-10-CM/PCS:

“(…) uma pessoa tem que escrever aquilo tudo, nunca mais acaba de escrever os códigos todos,
é um drama.” (I2)

“Aumenta o trabalho (…).” (I7, I9)

“(…) portanto, agora se vai complicar a vida do codificador? Isso é outra coisa. O problema
é o objetivo. Se é para o fim que foi feito, ótimo, se o codificador vai ter mais trabalho, se
calhar vai ter.” (I7)

4.2.1. Especificidade da ICD-10-CM/PCS 36

Quando interrogados sobre a especificidade do sistema de classificação, todos concordaram
que a especificidade aumentou com a ICD-10-CM/PCS, e um dos participantes até afirmou
que este é o objetivo da transição. Um dos participantes reconhece melhorias na qualidade
dos dados codificados devidas ao aumento da especificidade:

“Mais específico.” (I5)
“Absolutamente. Diz claramente o que aconteceu ao doente. Não tenho dúvida. Isso é um
facto.” (I2)
“A princípio, no fundo é também o objetivo, é que aumente, de facto, a especificidade. Não
se está a desdobrar os códigos, nem a modificar os procedimentos por acaso. É exatamente
para isso, para responder às necessidades do registo clínico.” (I7)
“A qualidade melhorou pela especificidade dos códigos… foi cumprida!” (I6)

A codificação de deformidades nos dedos foi dada como um exemplo claro do aumento da
especificidade:

“Muito claramente, se eu quiser dizer “eu tenho os dedos da mão tortos ou os dedos dos pés
tortos”, qualquer que seja o dedo, antigamente eu dizia, “dedo torto.”, agora eu posso-lhe
dizer que está torto o dedo da mão direita, o dedo da mão esquerda, e até lhe posso dizer
qual é o dedo da mão que está. Portanto, obviamente que, imagine que tem todos os dedos
tortos, eu tenho que pôr; e várias deformidades em cada dedo, imagine...” (I9)

Por outro lado, um dos participantes deu o exemplo da classificação das neoplasias como
um caso em que a especificidade ainda não é suficiente, aspeto com que I8 e I9 concordaram,
mas I8 defendeu que nas neoplasias dermatológicas a especificidade melhorou muito e I9
informou que Espanha colmatou este problema juntando a ICD-10 à ICD-O.

“Porque há tumores que não são… explicitamente malignos ou benignos. Ok, é incerto. E
aquilo fica assim um bocado…” (I10)
“Melhorou muito, porque as neoplasias dermatológicas, estão lá já muito bem diferenciadas
(...). Agora noutros tumores não dermatológicos, por exemplo, era muito importante haver
alguma maior especificidade.” (I8)
“Isso há outras formas de caraterizar o tumor. Mas é engraçado que os nossos vizinhos
espanhóis resolveram essa situação muito bem, eles foram à ICD-10 e juntaram a ICD-O
das classificações das neoplasias. Portanto, os espanhóis classificam a neoplasia e depois
vão juntar o código da morfologia da ICD-O. Resolveram o problema.” (I9)

36Opiniões relativas ao aumento de especificidade com a ICD-10-CM/PCS.
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4.2.2. Códigos de lesões 37

Oito dos participantes demonstraram que o incremento nos códigos de lesões veio complicar
o ato de codificar, uma vez que antes existiam os códigos para fraturas combinadas e agora
tem de se discriminar. Para além disto, agora têm de especificar as condições em que a
lesão ocorreu.

“Por exemplo ali nos códigos de lesão, um traumatizado agora é dificílimo de fazer, porque
antes havia as fraturas combinadas, mas agora é tudo fratura da tíbia, fratura do fémur,
fratura daqui, fratura de ali, fratura de acolá.” (I2)
“Até as quedas no hospital que nós era “queda hospital”, agora é, no hospital, na enfer-
maria, na casa de banho, no corredor, não sei quantos…” (I5)

Os outros dois participantes demonstraram não saber se houve variação nos códigos de
lesões:

“Eu fui falando. Não sei se houve variação. Eu já conheci com este pormenor, portanto…
Para mim é assim, há muitos códigos, provavelmente acharia o mesmo da ICD-9.” (I10)
“Agora códigos de lesões não sei.” (I6)

4.3. Transição para a ICD-10-CM/PCS 38

Quando questionados sobre a transição para a ICD-10-CM/PCS, grande parte dos codifica-
dores afirmou que a transição foi positiva graças aos apoios que tiveram por parte das suas
instituições. Contudo, na perceção dos participantes, a transição deveria ter sido feita de
forma diferente por parte das entidades competentes.

“Mas penso, para fechar, que nós fizemos uma implementação rápida, apesar de tudo, com
todos os defeitos que se lhe possa apontar e que correu bem, dentro do possível, daquilo que foi
possível.” (I7)

“Foi boa. (…) eu não tive grande dificuldade em fazer a transição porque acho que tivemos
muito apoio.” (I2)

Outro ponto que na perceção dos participantes influenciou a transição foi a experiência na ICD-
9-CM. Os codificadores que já tinham experiência acreditavam que a transição para eles foi
mais complicada, uma vez que a informação a selecionar mudou com a transição, necessitando
de estar atentos a outros pormenores, que não eram significantes com a ICD-9-CM. Contudo,
um dos participantes, I10, que iniciou com a ICD-10-CM/PCS, admitiu que mesmo assim sente
muitas dificuldades.

“Sabes que nós sentimos uma coisa… foi a questão da recolha de informação, percebes? Quando
nós mudamos tivemos de formatar a cabeça para recolher, enquanto tu foste treinado(a), já
sabias que era assim e, portanto, tu tinhas, precisavas de ver, qual era o dedo, qual isto, qual
aquilo… nós não, passámos a ter de estar atentos a determinados pormenores e às vezes ainda
falha… quantas vezes a gente ainda tem de voltar a ver…” (I9)

“(...) mas é difícil para mim também (...). Tenho muitas dificuldades.” (I10)

37Opiniões respeitantes ao incremento de códigos de lesões na ICD-10-CM.
38Opiniões dos participantes relativamente à transição para a ICD-10-CM/PCS, nomeadamente, informações sobre vari-

ações na qualidade dos dados, no tempo despendido e na produtividade.
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4.3.1. A transição e a qualidade dos dados 39

Ainda relativamente à transição, foi-lhes perguntado “Considera que existem problemas
relativos à transição para a ICD-10-CM/PCS que resultem em alterações na qualidade
de dados?”, somente um dos participantes afirmou não considerar que existem problemas
relativos à transição que resultem em alterações na qualidade dos dados, enquanto os
outros participantes concordaram que a qualidade é para melhorar, mas que na fase de
transição podem resultar alguns problemas:

“Não, eu acho que não.” (I2)
“Eu acho que a qualidade é para melhorar. Claro que na [fase de] transição é capaz de
haver muitas asneiras e muitos erros nesta fase inicial.” (I1)
“A qualidade melhora, em princípio. Pode haver ajustes e erros, de tudo o que estivemos a
falar até agora. Mas a intenção é melhorar. Se me pergunta, neste momento já melhorou
tudo? Não, estivemos aqui a dizer agora mesmo. Em absoluto. Agora que a tendência e
o objetivo é esse, é!” (I7)
“Eu acho que neste momento pode ser preocupante a qualidade.” (I9)

4.3.2. Variações no tempo despendido e na produtividade decorrentes da transição 40

Relacionando o tempo despendido e a transição para a ICD-10-CM/PCS, somente um dos
participantes começou por afirmar que demorava menos tempo a codificar em ICD-10-
CM/PCS; contudo, depois das intervenções dos colegas alterou a sua posição e concordou
que o tempo despendido aumentou. Para além disso, um dos participantes defendeu que
este tempo despendido ia continuar a aumentar: “vai continuar a aumentar” (I8).

“(…) neste momento consigo codificar mais rapidamente do que em ICD-9, o que pode
parecer estranho, mas é…” (I2)
“Aumentou brutalmente.” (I1)
“Muito demorado… largamente. 3 vezes mais, 4 vezes mais…” (I6)
“ (...) evidente que demora mais tempo, até porque escrever o código demora o triplo do
tempo, (…). Portanto, agora é muito mais lento o processo de codificação.” (I2)

I9 argumentou dizendo que com a ICD-10-CM/PCS ainda não consegue mensurar o tempo
que demora a codificar um determinado número de processos, mesmo que estes sejam
semelhantes, enquanto com a ICD-9-CM conseguia: “Eu é assim, quando tenho uma
tarefa para fazer, tenho X processos para codificar, eu ainda não consegui mensurar o
tempo que demoro a fazer aquilo, enquanto antigamente eu já sabia, em 2 tardes eu faço
isto. Eu neste momento, ainda não consigo saber se aquele volume de trabalho que eu
tenho, sendo da mesma área e do mesmo tipo de dificuldade, se me vai demorar mais ou
menos. É uma coisa que me está a incomodar.” (I9).

Quando se levantou a questão “A produtividade variou ou manteve-se com a transição?”,
as opiniões dividiram-se. Uns referiram que a produtividade baixou, enquanto outros
defenderam que se manteve, justificando que foi graças aos apoios que tiveram por parte
das instituições e graças ao seu próprio esforço:

39Opiniões relativamente à transição para a ICD-10-CM/PCS resultar em alterações na qualidade dos dados.
40Informações sobre as variações que ocorreram ao nível do tempo despendido e ao nível da produtividade, decorrentes

da transição para a ICD-10-CM/PCS.
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“Baixou em todo o lado. Acho que é transversal.” (I1)
“Eu não codifico 1000 [processos] em ICD-10, mas eu já codifiquei 1000, alguns meses,
em ICD-9.” (I5)
“Para a minha se manter, às vezes, passo umas noites acordada.” (I9)
“Mas nós, com os apoios e tal, mantivemos.” (I7)
“Mas isso… nós já estamos há um tempo na ICD-10 e, portanto, a produtividade variou
muitíssimo no início, hoje em dia uma pessoa pretende fazer um certo número de proce-
dimentos, com o gasto de tempo atrás e de esforço físico e mental, mantemos um certo
nível, um certo ritmo com o nosso esforço, sobretudo de ir treinando.” (I6)
Um codificador referiu que a sua produtividade aumentou uma vez que em ICD-9-CM
quase não tinha experiência: “Eu não tinha quase experiência nenhuma, por isso, agora
codifico mais em ICD-10 do que codificava em ICD-9.” (I8)

4.4. Falta de auditorias à codificação clínica com a ICD-10-CM/PCS 41

Informaram que com a ICD-10-CM/PCS, as auditorias internas praticamente não existem,
situação para a qual foram apresentadas diversas causas, como a falta de auditores, a falta de
tempo e na opinião de um dos participantes, o facto de não poderem utilizar a ferramenta que
antes dispunham com a ICD-9-CM, o Programa Auditor:

“(...) agora não sou auditor(a) de nada, porque a ICD-10 não tem auditores.” (I4)

“Agora o problema é que eu não tenho tempo para fazer isso. Ou codifico ou audito… é tão
simples como isso.” (I2)

“(…) até porque há uma coisa, nós não temos o Programa Auditor, quer dizer, os auditores
não têm aquela ferramenta que tinham. Eu acho que isso é essencial.” (I4)

I2 discorda com a opinião de I4 sobre o Programa Auditor ser essencial para auditoria, defen-
dendo que o SIMH permite fazer auditorias e afirma que já as fez:

“Não há o programa Auditor, mas há o programa normal.” (I2)

“(...) Eu auditei todos os meus processos durante 6 meses. E auditei os processos de 3 pessoas.
Numa tentativa de ver se as pessoas…” (I2)

No momento em que I2 afirma que auditou os seus processos, os outros quatro participantes
do grupo demonstraram não concordar com a auditoria aos próprios processos, defendendo
que “é uma auditoria viciada”:

“Mas isso, eu não concordo com isso. Sabes porquê? Porque isso é uma auditoria viciada.”
(I5)

“Auditorias deveriam ser sempre feitas por outra pessoa.” (I1)

I2 referiu que auditando os próprios processos conseguiu identificar os seus erros e os erros de
inserção: “Olhe, eu consegui identificar centenas de erros. Meus, das introdutoras...” (I2).
I1 volta a discordar de I2, uma vez que o que acha importante é serem detetados os erros de
codificação e não os erros de inserção, porque isso é que os ajudaria a melhorar: “Para a gente

41Informações relativas à falta de auditorias internas e externas com a ICD-10-CM/PCS.



133 Anexos

melhorar na codificação devia de haver um auditor, um cruzamento com outra pessoa, isso é
que servia para nós melhorarmos, não era os problemas de introdução.” (I1).

Relativamente às auditorias externas, alguns dos participantes reconheceram que a sua re-
alização vai ser difícil e controversa, pelo facto de não haver normalizações. Por sua vez,
um dos codificadores defendeu que não podem existir auditorias externas até não se fazerem
normalizações.

“Traduzam isto a nível nacional. Imaginem que as auditorias externas começam não sei
quando, mas imaginem que começam… eu neste momento gostava de saber, quem tiver esse
trabalho de ir fazer uma auditoria como é que vai fazer, porque não é fácil, dizer eu faço assim,
eu faço assim, eu faço assado.” (I7)

“(…) porque quando houver uma auditoria ninguém se entende. E vai criar situações de stress
desnecessariamente.” (I8)

“Não pode haver (…) e só depois é que se pode passar para esse campo.” (I9) [só depois de
haver normalizações é que se pode começar com a realização das auditorias externas]

Por último, dois dos participantes acabam por afirmar que esta falta de auditorias pode estar
a afetar a qualidade dos dados:

“É nesse aspeto que eu acho que esta falta de auditoria poderá alterar um bocado a qualidade
dos dados.” (I4)

“(…) atendendo à não auditoria recente que [não] se tem feito dos processos, poderá haver
(…).” (I6) [problemas na qualidade dos dados]

4.5. Diferentes formas de codificação decorrentes da falta de consensos 42

Os participantes apresentaram a falta de consensos como uma dificuldade para o processo de
codificação. Deram exemplos que comprovam que existem diferentes formas de codificar a
mesma situação, variáveis com o hospital, com a localização geográfica e, por vezes, variáveis
até dentro do mesmo hospital. Estas variações prendem-se com o facto de não existirem
consensos. Informaram que mesmo os livros de apoio utilizados não são assertivos quanto à
forma de codificar determinadas condições.

“(...) nós estamos um bocado a navegar.” (I4)

“Filosofia diferente, que ninguém nos diz o caminho. Se alguém nos dissesse assim, a filosofia
é diferente, mas o nosso caminho é este… este é para aqui, este é para ali… nós estaríamos
encantados. Agora o problema é que a filosofia é diferente e nós, às vezes, ficamos assim um
bocadinho insatisfeitos.” (I9)

“(…) e lá está, não é grande linha de raciocínio, que esteja estipulado no hospital que é assim.
Porque eu falo com o Dr. A é de uma forma, a Dra. B diz-me que é de outra, e eu depois
tenho que seguir uma linha.” (I10)

“Pode haver formas de interpretação diferentes de codificador para codificador.” (I1)

“Até para o codificador simples, se se sente inseguro, trabalha de uma maneira diferente porque
não tem limites nem sabe o que é que está a fazer e pode estar a fazer um erro.” (I6)

42Informações sobre a possibilidade de haver diferentes formas de codificação para a mesma condição em diferentes
hospitais ou em diferentes áreas geográficas devidas à falta de consensos. Esta categoria engloba também a opinião dos
codificadores relativamente à urgente necessidade de se estabelecerem consensos.
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“Mas a incontinência de stress, em situações de esforço muitas vezes a mulher perde urina.
E uma das maneiras de corrigir aquilo é meter-lhe uma fitinha em determinados sítios para
suportar, por baixo da uretra, por cima, por baixo… (...) nós ainda hoje não temos consenso de
como é que se faz aquilo, como é que se faz não, como é que se codifica… as últimas atualizações
dos books da Nelly & Companhia Lda., diz ela “pode ser isto, pode ser aquilo, pode ser aquilo”…
e isso depende de que? (…) tudo isto depois, nós que temos uma gama enorme para codificar,
vemo-nos perdidos. Eu adotei, até prova em contrário, que é quase sempre um suplemento,
como a hérnia da parede abdominal, mete-lhe a rede e segura, mas há quem não, há quem
discuta “não senhor, se calhar está a suportar, se calhar que é uma recolocação da uretra”.
Percebem?” (I7)

4.5.1. Necessidade de estabelecer consensos para colmatar as diferentes formas de codificação 43

Após terem dado exemplos sobre a mesma situação originar codificações diferentes, foi
da opinião geral que é necessário estabelecerem-se consensos/normalizações, de forma a
permitir que os dados codificados cumpram os seus propósitos:

“Mas estas situações depois vão ter de acabar, por questões de financiamento, por questões
de GDH, por questões de igualdade ao longo de hospitais, (…).” (I7)
“Os problemas graves que temos agora na codificação é falta de consensos. Há aqui
problemas pequenos, mas que são problemas que surgem todos os dias e que é preciso
consenso.” (I7)
“(…) há conceitos e há normas e há recomendações que vão ter de sair, não pode ser o
codificador, nem o auditor, nem o coordenador a definirem como é que acham (…). Isso
tem de passar por aí.” (I8)
“Acho que agora chegou a altura, se calhar para o ano, as pessoas pararem para pensarem,
acho que há algumas ideias interessantes nesse sentido, acho que irão avançar alguns
planos…” (I9)

Um recurso que um dos grupos defendeu que ajudaria à normalização era a criação de um
Portal da Codificação, como existia para a ICD-9-CM, que fosse pertença da AMACC:

“Para tirar dúvidas e normalizar coisas que todos fazemos igual.” (I3)
“Era uma ferramenta excecional.” (I1)
“Uma nova plataforma, como tem aquela do ICD-9, se se conseguisse fazer no ICD-10 é
que era bom.” (I3)
“(...) terá que ser pertença da AMACC, isso terá que haver uma maneira legal.” (I4)

Dois participantes defenderam que uma análise à base de dados existente permitiria con-
cluir as áreas em que existem mais variações ao nível de codificação e, desta forma, per-
mitiria o estabelecimento de normalizações:

“Acho que quem de direito deve olhar para a base de dados que já tem, e ver o que é que
está a ser feito, e ainda por cima, existindo ferramentas como existem boas… é preciso ver,
“esta situação como é que se está a codificar? É pá, tantas variações, é preciso intervir
aqui”, “esta aqui, não, olha toda a gente tem feito da mesma maneira”.” (I9)

43Opiniões dos codificadores relativamente à urgente necessidade de haver consensos para regular as diferentes formas de
codificação e à forma como estes consensos podem ser estabelecidos.
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“Tem de se pegar nos dados com objetividade e fazer auditorias parcelares desse tipo com
os codificadores, com os técnicos da área, ver o que está a acontecer. Porque podemos
estar a entrar numa catadupa grande, com problemas depois gravíssimos.” (I7)

5. Formação dos intervenientes envolvidos no processo de codificação 44

Segundo a perceção dos participantes, a formação na faculdade aos alunos de medicina influencia
a capacidade de documentar no registo clínico, sendo um ponto importante para as melhorias ao
nível dos registos. Os participantes consideravam que há falhas ao nível da formação da faculdade,
que não ensinam e não sensibilizam os alunos de medicina para a importância dos registos, o que
se traduz depois na falta de qualidade dos mesmos e, consequentemente, em falhas ao nível da
codificação. A “cultura tem de começar, de facto, nos alunos” (I7).

“Eu acho que se calhar há uma falha na formação, na parte da formação da faculdade, de não
ensinar as pessoas ou as pessoas estão ensinadas e esquecem-se com facilidade.” (I9)

“É que nós não temos a cultura, os alunos, nós falamos na semiótica, falamos no 6º ano por aí
fora do registo, como estamos a falar… mas por exemplo, os advogados (...) têm uma cadeira como
é que se monta um processo (...). O processo clínico tem que seguir um caminho desses, não tem
alternativa.” (I7)

A pedagogia feita diretamente nos diversos serviços foi também considerada importante na sensibi-
lização dos médicos para a importância dos registos clínicos e para as melhorias na documentação:

“(...) há escolas, se um serviço tiver uma boa escola (…)” (I9)

“O que eu penso, e eu tenho feito, faço bastante pedagogia nos serviços, no terreno, faço porque
tenho a facilidade que já foram meus alunos, já foram menos internos, já foram não sei que… e
então tenho alguma autoridade para penetrar diretamente e fazer essa pedagogia.” (I7)

5.1. Formação dos codificadores 45

Para além das opiniões tecidas acerca da formação inicial, quer em ICD-9-CM quer em ICD-
10-CM/PCS, e acerca da formação contínua, os codificadores presentes concordaram que o
contacto que têm uns com os outros é muito relevante para a sua aprendizagem: “uma forma
de aprender é realmente, o contacto que temos uns com os outros, o discutir as questões uns
com os outros.” (I9).

Um dos participantes revelou outra informação sobre a formação, que se prende com as solici-
tações para fazer o curso de codificação, onde afirmou que atualmente o número de solicitações
é maior: “Mas o que se nota agora, quem está nisto e aceita pedidos que querem fazer os
cursos, é que antigamente era pouco solicitado… convidava-se um, convidava-se outro e tal.
Eu tinha lá uma lista assim [grande].” (I7).

5.1.1. Formação inicial dos codificadores 46

44Neste tema são incluídas as informações relativas à formação dos intervenientes que, segundo a perceção dos partici-
pantes, podem ter influência no processo de codificação: formação dos alunos de medicina, formação contínua aos médicos
e formação dos codificadores. É incluída informação sobre entidades que têm ou deviam ter um papel importante na área
da formação dos codificadores.

45Informações relativas à formação dos codificadores, desde a formação inicial à formação contínua.
46Opinião dos codificadores sobre a formação inicial em ICD-9-CM e em ICD-10-CM/PCS e ainda sobre uma pré-formação

que alguns codificadores tiveram oportunidade de frequentar antes da formação inicial em ICD-10-CM/PCS.
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As opiniões dadas sobre a formação inicial em ICD-9-CM já foram muito escassas, uma
vez que os participantes se focavam muito na ICD-10-CM/PCS e na formação dada para
a mesma. Mas, com base no número reduzido de opiniões, verificou-se que a formação em
ICD-9-CM foi razoável:

“Mas a formação foi razoável, quer da primeira vez, no ICD-9 (...).” (I6)
“Eu tenho uma vivência diferente porque eu fiz o curso de ICD-9, o último, nos moldes
em que é feito agora. E que de facto me obrigou a estudar, estudei imenso. Já não me
lembrava de estar a estudar assim tanto à noite, depois das aulas, porque de facto era uma
área completamente diferente, mas foi muito desafiante, foi muito interessante.” (I8)

Quanto à formação em ICD-10-CM/PCS as opiniões dividiram-se, uns classificaram-na
como “razoável” enquanto outros teceram opiniões negativas quanto à formação dada.
Os codificadores que teceram uma opinião depreciativa, ainda acrescentaram que só con-
seguiram perceber a formação inicial porque tiveram oportunidade de frequentar uma
pré-formação.

“Em relação à formação, acho que foi razoável, embora, como diz I9, só com muito muito
empenho da nossa parte é que podemos, no tempo em que durou a formação, tirar o
máximo partido, com um esforço nosso.” (I6)
“Agora se me fala na formação inicial, muito mal, muito mal.” (I4)
“A formação foi fraca.” (I2)
“Eu ia dizer outra coisa que era importante, atualmente. Eu só consegui perceber a
formação, e percebi, porque nós tínhamos tido uma pré-formação (...).” (I2)
“Mas nós fomos muito preparados, percebe? Não era média nacional.” (I4)

Outra opinião dada por um dos participantes, foi sobre o facto da formação dada a nível
dos hospitais periféricos também não ter sido a mais correta; alguns codificadores foram
fazer a formação e ficaram encarregados de transmitir o conhecimento aos restantes:

“Então é assim, eu acho que é inconcebível. É inconcebível, inadmissível que uma transição
desta, como é que hei-de dizer? Pronto, complexa como esta, ponha um grupo de tutores,
escolhidos pelo hospital, que podem até nem ser os auditores, é escolhidos pelo hospital,
a fazer o curso de transição e depois são esses que em cada hospital têm que dar o
conhecimento aos outros todos. Eu acho que é impossível que corra bem, os próprios
tutores devem vir cheios de dúvidas, como nós viemos. Isso acho inconcebível.” (I4)

Posteriormente, alguns participantes justificaram que a formação em ICD-10-CM/PCS
não foi tão rentável quanto deveria porque o tempo era muito reduzido, os formadores não
tinham qualquer experiência no novo sistema de classificação e os codificadores andavam
sobrecarregados de trabalho:

“O de ICD-10 acho que foi no tempo possível, e obviamente que não era possível dar-
nos uma melhor formação no tempo que estava disponível, eram 4 dias, mais um dia de
avaliação, e obviamente já se partia de algum background.” (I8)
“Mas também temos que alegar que foi a primeira formação que se deu em ICD-10.” (I3), e
apesar de, anteriormente, o participante I4 ter afirmado que a formação foi “muito, muito
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mal” concorda com a intervenção de I3 (“Sim, isso é verdade.” (I4)).
“Mas as pessoas que estavam a dar a formação já tinham muita experiência em ICD-9.
E na ICD-10 partimos todos quase ao mesmo tempo do zero.” (I1)
“Depois fizemos a transição para o curso de ICD-10, em que eu acho que estávamos todos
um bocadinho sobrecarregados de trabalho, de preocupações e acho que… se calhar, não
sei… se calhar não a recebemos da mesma forma e se calhar fomos um bocadinho críticos
demais a recebê-la.” (I9)

5.1.2. Formação contínua dos codificadores 47

De uma forma geral, todos os participantes deram uma opinião positiva relativamente à
formação contínua e somente um dos participantes afirmou que não há “tanta formação
como deveria existir” (I6):

“Eu acho que nós aqui somos privilegiados, todos nós! Todos nós temos acessos mensais…”
(I4)
“E a nossa formação contínua é excelente.” (I2)
“Quanto depois ao acompanhamento sobre a prática, tirando, às vezes, que tiramos umas
dúvidas com o coordenador ou com alguns colegas que estão connosco, não há forma-
ção depois continuada. Tanta formação como deveria existir e sobretudo, no sentido de
melhorarmos a nossa prática, e só com muito estudo.” (I6)

Dois dos participantes concordaram que têm uma boa formação contínua, mas não acham
que esteja a ser feita da melhor forma. Um deles defende que os programas já deviam
estar previamente definidos e que devia haver uma formação obrigatória, o outro defende
que “o mais importante é estar à volta de uma mesa a discutir os problemas”:

“Agora, acho que em termos da formação contínua, acho que os seminários são essenciais,
e de facto é isso que tem de continuar a haver, esse tipo de formação. (…) mas às tantas já
haver previamente definido sobre o que é que vai versar cada sessão isso seria importante,
porque a pessoa pode-se programar, até preparar, pensar nas dúvidas ou até anotar, e isso
é essencial porque isto é tudo um mundo. Mas haver um tipo de formação orientada,
sistematizada, quase obrigatória, não digo um programa formativo, como os internos, mas
nesta fase da ICD-10, acho que sim (…).” (I8)
“Eu acho que os seminários têm uma certa importância, mas acho (...) muito importante
o estar assim à volta de uma mesa a discutir algumas coisas, não é ouvir só, porque eu
ouço e aquilo fica, e eu, de vez em quando, vou ver, rever e não sei quê, mas eu acho que
mais importante é estar à volta de uma mesa a discutir os nossos problemas.” (I9)

5.1.3. Intervenção da AMACC e da Ordem dos Médicos na formação dos codificadores 48

Relativamente a estas duas entidades, quando foi levantada a questão “Como classifica
a intervenção da Associação de Médicos Auditores e Codificadores Clínicos e da Ordem
dos Médicos neste aspeto?”, 8 dos 10 participantes teceram opiniões positivas quanto à
intervenção da AMACC, salientando a organização das ações de formação e do congresso
nacional. Quanto à intervenção da Ordem dos Médicos, defenderam que não tem tido

47Informações relativas à formação contínua (incluindo as ações de formação dinamizadas pela AMACC e os seminários
mensais dinamizados no MEDCIDS) que é oferecida aos codificadores.

48Opiniões relativamente à intervenção da AMACC e da Ordem dos Médicos no âmbito da formação dos codificadores.
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qualquer tipo de intervenção.

“Tanto quanto eu sei, desde que conheço a AMACC, acho que tem tido um papel cada vez
mais estimulante.” (I6)
“A Ordem dos Médicos não fez nada. A AMACC fez umas sessões de esclarecimento, uma
em cada região, uma no norte, outra no centro e outra no sul e promove os congressos
de codificação, onde o congresso anterior focou essencialmente a transição para ICD-10…
mas fora isso…” (I2)
“Não tem transparecido.” (I9) [AMACC]
“Em relação à Ordem dos Médicos não sei qual é…” (I9)

Posteriormente, foi defendido que ambas as entidades deviam ter mais intervenção, es-
pecialmente agora com a transição para a ICD-10-CM/PCS e todas as mudanças que a
transição acarretou:

“O que está aqui a pôr é um problema que quanto a mim, é importante (…) penso que estas
2 associações, quer a AMACC, que é legítima, é uma associação de médicos codificadores
como outra qualquer, quer depois a competência, a Ordem dos Médicos, vão ter que ter
um papel necessariamente aqui, agora qual vai ter...” (I7)

Dois participantes defenderam que a AMACC devia ter mais poder, e não só ao nível da
formação, uma vez que é a única associação em que todos os codificadores estão em “pé
de igualdade”, e uma entidade que zelará sempre pela qualidade da codificação:

“Para garantir a qualidade, porque aí temos a certeza que há qualidade. (…) se for uma
associação só de codificadores (...) há interesse pela qualidade.” (I4)

6. Finalidades dos dados codificados 49

Quanto às finalidades dos dados codificados, os participantes começam por concordar que a BDMH
gerada através dos dados codificados é útil para muitas finalidades: financiamento hospitalar, inves-
tigação e cálculo de indicadores de qualidade foram algumas das finalidades discutidas. Defenderam
também que é a base de dados mais fidedigna e que, por isso, já têm muita responsabilidade como
codificadores.

“Permite fazer imensos indicadores de qualidade.” (I2)

“Eu acho uma coisa muito importante, eu acho que a ICD-9 era assim e na ICD-10 [também]…
penso que não há uma base estatística no país tão fidedigna como os GDH e acho que por isso já
temos muita responsabilidade em codificar.” (I4)

6.1. Financiamento hospitalar 50

Em primeiro lugar é importante salientar que alguns participantes demonstraram não dominar
esta área, ou seja, não terem a perceção de como os dados codificados dão origem ao finan-
ciamento. Apenas dois participantes (I2 e I7) demonstraram conhecer e preocupar-se com o
tema dos GDH e do financiamento hospitalar.

49Neste tema são incluídas as opiniões dos codificadores quanto aos dados codificados cumprirem os seus propósitos,
nomeadamente, financiamento e investigação.

50Nesta categoria estão incluídas todas as informações relativas ao financiamento às instituições decorrentes do processo
de codificação, nomeadamente, informações dadas sobre a formação dos GDH. Para além disso, engloba as perceções dos
codificadores em relação aos dados codificados darem origem ao financiamento.
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“Eu não tenho noção dos GDH, não faço ideia.” (I10)

“Nós como codificadores não temos formação em GDH, nem sabemos o que é que vai gerar,
onde vai calhar, o que é que vai… os auditores se calhar têm mais noção.” (I1)

“Eu estou bastante ligado a isto, aos GDH, ao índice de case-mix (...).” (I7)

Um dos participantes justificou o facto de não dominar a área dos GDH dizendo que nem sabe
o GDH que é gerado para os episódios que codifica, porque não tem acesso a ele. Contudo,
outro dos participantes contrapôs dizendo que podem aceder ao GDH gerado no SIMH.

“E nem temos acesso…” (I5) [ao GDH que gera]

“Temos, temos acesso no SIMH. Pelo menos quem tem o perfil de auditor tem acesso. Eu
tenho acesso.” (I2)

Os codificadores que demonstraram não dominar a área dos GDH, ainda defenderam que os
GDH e o financiamento hospitalar não devem ser uma preocupação do codificador:

“Mas o codificador só deve codificar, não tem de se preocupar.” (I1)

“Eu sou da sua opinião que quando codificamos não podemos estar a pensar se vai gerar um
GDH maior ou menor, ou pior. Mas cingir-nos ao que é.” (I3)

Outros participantes defenderam que os codificadores se devem preocupar com o facto dos
dados codificados cumprirem o seu propósito:

“Eu acho que o codificador e muito mais o auditor deviam ter; quando a pessoa está a codificar
com todo o critério, é porquê? Porque a pessoa sente que o hospital precisa, nós somos um
grupo de apoio à gestão do hospital (...)” (I4)

“Eu acho que é uma questão de brio profissional…” (I2)

Relativamente ao financiamento dos hospitais, um dos participantes levantou o problema de
este não ser feito da mesma forma em todas as instituições de saúde. Enquanto nas EPE o
financiamento depende diretamente dos GDH, nas ULS o financiamento é per capita, sendo
diferente a importância dada aos GDH. Este ponto foi apresentado como um fator que afeta a
qualidade dos dados codificados, porque a importância dada à codificação é diferente:

“(...) ou o país é todo per capita, ou então, uns são assim e outros são assado, também não
ajuda nada à qualidade da [codificação]... Enquanto que em Y tem o dinheiro à partida, à
cabeça, em X vai ter que fazer os GDH todos direitinhos, senão não tem o dinheiro.” (I4)

“(...) enquanto não foi Unidade Local de Saúde tinha muito mais respeito pela codificação (...)
há aqui uma certa injustiça a nível nacional (...).” (I4)

Neste ponto, os participantes voltaram a apontar alguns problemas ao nível de registos clínicos
como um fator que irá afetar o financiamento dos hospitais:

“(…) quando não há nota de óbito, perde-se oficialmente para o serviço (...)” (I5)

“Porque a própria administração hospitalar vai sentir bem e vai ser através do cêntimo, a
importância que isto vai ter no chamado índice de case-mix e por aí fora…” (I7) [qualidade
dos registos clínicos]
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6.1.1. Financiamento hospitalar e a transição para a ICD-10-CM/PCS 51

Quando lhes foi pedido para relacionarem a transição para ICD-10-CM/PCS com o finan-
ciamento hospitalar, os participantes que anteriormente tinham demonstrado preocupar-se
com os GDH, admitiram que veem com preocupação esta questão, uma vez que o agrupa-
mento em GDH foi afetado, até porque o agrupador não está atualizado. Um dos parti-
cipantes acrescenta que ninguém vai conseguir responder a esta questão porque primeiro
tem de se fazer uma análise para perceber este impacto.

“Eu penso que neste momento já toda a gente percebeu que é uma análise que não é fácil (…)
portanto, penso que mesmo quem de direito, e quem está responsável pelo financiamento,
com o atraso na receção da informação também não tem noção. Dentro de cada um, já se
percebeu que há algumas situações que são codificadas de uma forma ou de outra, vão gerar
GDH que eram distintos daqueles que eram gerados previamente (…). Também sabemos
que o próprio agrupador não está adaptado na totalidade a esta versão. Eu acho que há
várias coisas que interferem e enquanto não for feita uma análise detalhada sobre um
universo considerável, não sei se alguém lhe vai conseguir responder (…). Eu vejo com
preocupação esta questão.” (I9)

I7 afirmou que um dos propósitos da transição se prende com a melhoria ao nível do
financiamento, de forma a que os pagamentos sejam mais “refinados”. Contudo, concordou
com o que já tinha sido dito, argumentando que a portaria que saiu ainda só foi uma
“tentativa” e que, provavelmente, ainda tem de ser “revista”:

“E primeiro ponto, a ICD-10 mudou, foi construída para melhorar isto, esse é o objetivo.
No cerne, no fundo, a modificação foi para isso. Foi para procurar ser mais refinada na
avaliação dos GDH, na avaliação dos doentes equivalentes, dos consumos, etc, etc. Isso é
claríssimo. A 2ª parte, que é, neste momento, o que nos está a acontecer a nós, obviamente
que eu concordo com o que foi dito, neste momento não sabemos ainda, a portaria que saiu
para dar apoio à ICD-10, que saiu agora, é uma tentativa (…). A portaria provavelmente
tem de ser revista (…).” (I7)

Outros limitaram-se a dizer que não têm noção de que a transição tenha influenciado o
financiamento hospitalar:

“Em relação à mudança no ICD-10, penso que, neste sentido, da principal finalidade,
não sei, ainda não tenho, não tenho noção de que tenha mudado muito… não tenho essa
noção…” (I6)
“Eu não me vou pronunciar porque eu não tenho, neste momento, não tenho noção exa-
tamente de quais as repercussões, ou se tem, em relação… em termos lineares já com a
introdução de ICD-10…” (I8)

6.2. Investigação 52

De uma forma geral todos os participantes concordaram com a reutilização dos dados codifi-
cados para investigação. Argumentaram que os dados codificados são uma boa fonte e a mais
fidedigna, se a codificação estiver bem feita, realçando que, para muitas investigações, esta é

51Opiniões sobre a relação entre a transição para a ICD-10-CM/PCS e o financiamento hospitalar.
52Opiniões relativamente aos dados codificados serem reutilizados para investigação.
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a única fonte de dados disponível:

“(...) é o dado mais fidedigno se a codificação estiver bem feita.” (I7)

“(...) é uma boa fonte, porque não há mais nenhuma.” (I4)

De uma forma geral, os codificadores concordaram que a transição vai melhorar este propósito,
dando exemplos que o comprovam:

“Uma boa fonte. Eu acho que vai melhorar bastante.” (I2)

“(…) neste momento é muito mais fácil, ok, quantas complicações tivemos da quimioterapia
dos nossos doentes com leucemia aguda nestes 2 meses, é facílimo.” (I8)

Um dos participantes demonstrou não concordar totalmente que os dados codificados têm
qualidade para investigação, realçando, uma vez mais, a falta de especificidade na área das
neoplasias, aspeto com que outro participante concorda:

“Seria ótimo, mas... não sei se é viável. Exatamente por isto, porque a pesquisa não é
muito certeira. Não sei de que forma é que se consegue tirar verdadeira informação disto. Eu
esperava, quando comecei a codificar esperava que fosse mais possível, mas cheguei à conclusão
de que não...” (I10)

“(...) mas também concordo com a colega na questão das neoplasias.” (I8)

I9 responde dizendo que no caso das neoplasias existem outras formas de fazer investigação:
“existem outros programas, nomeadamente, os registos oncológicos, que até vamos ter um
nacional, que vai levar a sua informação para a ACSS e vai juntar-se ali tudo, portanto,
também há outras formas de fazer.” (I9).
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