
 

 

 

 
 

Utilização da codificação clínica na gestão em saúde           W-COD1 

 

Apresentação 

 
Objetivos 
A codificação clínica é um elemento chave da informação para a gestão em saúde. Este workshop 
visa dotar os participantes dos conhecimentos teóricos e práticos sobre a utilização da codificação 
clínica para a descrição da morbilidade hospitalar e construção de indicadores, bem como sobre a 
sua informação de suporte. Dessa forma, contribui para consolidar a utilização da codificação 
clínica como fundamento da tomada de decisão, bem como para a melhoria da sua informação de 
base, na perspectiva da gestão em saúde. 
 
O modelo de ensino é participativo e visa dar resposta às questões práticas com que os 
participantes se defrontam no seu dia-a-dia, reconhecendo a sua experiência prévia e 
promovendo a discussão informada sobre essas questões. 
 
 
Responsáveis 
É uma iniciativa conjunta da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP-NOVA) e da Administração 
Central do Sistema de Saúde (ACSS), fazendo parte do plano nacional de formação em ICD-10-
CM/PCS desta instituição. 
 
Faz parte do W-COD | Programa de Workshops de Codificação Clínica, cuja coordenação é 
realizada de forma conjunta entre as duas instituições, respetivamente pela Prof.ª Sílvia Lopes e 
pela Dra. Teresa Matias. 
 
As sessões deste workshop serão asseguradas por docentes com uma vasta experiência nos 
temas da codificação e da sua utilização na gestão em saúde: Cláudia Medeiros Borges, 
Conceição Barata, Paulo Boto, Rui Santana, Sílvia Lopes, Teresa Boto e Teresa Matias.  
 

Programa 

 A importância da informação: registos 
administrativos e registos clínicos 

 Estrutura da ICD-10-CM/PCS; diagnósticos 
e procedimentos; regras e guidelines da 
codificação 

 Apresentação dos GDH (versão APR-DRG) 

 BI de Morbilidade Hospitalar 

 Eventos adversos no internamento 

 Internamentos por causas sensíveis a 
cuidados de ambulatório 

 Mortalidade e demora média ajustados pelo 
risco 

 Importância das auditorias à codificação 
clínica e tipos de auditoria 

 Discussão de análises de gestão com 
dados da codificação clínica 



Admissão 

 
Destinatários 
Os destinatários deste workshop são todos os profissionais da área da saúde com funções de 
gestão e interesse na codificação clínica. Tem como requisito único o grau de licenciatura (ou 
equivalente). 
 
O workshop funciona com um mínimo de 10 e um máximo de 25 alunos. Caso exista necessidade 
de aplicação, os critérios de seleção serão baseados em carta de motivação para frequência do 
workshop e análise curricular. 
 
 
Inscrições e encargos 
As inscrições são feitas exclusivamente online na página da ENSP até dia 31 de Outubro, através 
de formulário próprio e questionário biográfico, devendo ser anexados ao formulário os elementos 
relevantes. 
 
Os encargos de inscrição são €400 (com taxa de inscrição de €15), incluindo almoço e coffee 
breaks em ambos os dias. São aplicáveis descontos no caso de inscrições institucionais em bloco 
(3-5 inscrições: 20%; 6+ inscrições: 30%). 
 

 

Informações gerais 

 O workshop decorre nos dias 15 e 16 de Novembro, das 9:00 às 17:40, nas instalações da 
ENSP-NOVA em Lisboa. 

 Será entregue um certificado de participação pela ACSS e ENSP-NOVA aos participantes que 
tenham assistido a pelo menos 75% da carga horária prevista. 

 No final do workshop será aferido o nível de satisfação dos participantes, utilizando-se para o 
efeito o sistema de avaliação da qualidade do ensino da ENSP-NOVA. 

 Para mais informação: Secretariado do W-COD (ccclinica@ensp.unl.pt), Codificação clínica 
ACSS (codificacaoclinica@acss.min-saude.pt) 

 


