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N. 20/2019/ACSS
DATA: 2019-10-21

CIRCULAR INFORMATIVA

PARA: Instituições do Sistema de Saúde

 ASSUNTO:  Organização do Gabinete de Codificação e de Auditoria Clínica (GCAC)

A caracterização da morbilidade hospitalar, de forma sistematizada, transversal e normalizada a nível 
nacional, consubstancia-se como uma área de extrema pertinência na disponibilização de informação, quer 
para reporte nacional, quer internacional, bem como na gestão em saúde e do financiamento. 

Em Portugal, desde a década de 80 que se recorre à codificação clínica da atividade hospitalar, através da 
atividade dos médicos codificadores e auditores clínicos integrados em gabinetes de codificação das 
instituições hospitalares. 

A atividade de codificação clínica e áreas adjacentes assume assim uma extrema importância na gestão 
hospitalar diária sendo primordial que se constitua como uma área organizada e estruturada. 

As atividades de codificação, e de auditoria à codificação clínica, enquadradas na definição de Ato Médico 
desde setembro 2019 (Regulamento n.º 698/2019, Artigo 6º - ato médico em geral, Diário da República 2ª 
série, Parte E, nº170, 5 Setembro 2019, Pg 173) são realizadas por médicos com formação específica em 
codificação clínica e auditoria realizadas no âmbito das parcerias lectivas da ACSS, devendo os médicos 
codificadores e auditores estar habilitados para realizar a sua atividade em qualquer área clínica.

Por outro lado, a Circular Informativa n.º 19/2010/UOFC/ACSS, de 22 de novembro, procedia à proposta de 
regulamento dos Gabinetes de Codificação e Auditoria Clinica (GCAC), pretendendo efetuar um melhor 
enquadramento das linhas orientadoras da atividade, competências e funcionamento do GCAC. Embora, 
apesar da implementação da nova versão da International Classification of Diseases (ICD), aquela circular 
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se mantenha na sua maioria atualizada, julga-se necessário proceder a algumas orientações adicionais para 
o eficaz funcionamento dos GCAC, pelo que se procede à republicação da referida circular com as 
necessárias alterações.

1. Organização do GCAC:

 funciona na dependência do Conselho de Administração.

 tem como missão a realização de codificação clínica dos episódios de internamento, ambulatório 
médico e cirúrgico e a realização de auditorias, no cumprimento das regras de codificação da 

International Classification of Diseases (ICD), na versão que se encontre em vigor.

 as atividades de codificação e de auditoria à codificação clínica são realizadas por médicos com 
formação específica em codificação clínica e auditoria realizadas no âmbito das parcerias lectivas 
da ACSS, devendo os médicos codificadores e auditores estar habilitados para realizar a sua 
atividade em qualquer área clínica.

 providencia a atribuição de username, password e acesso remoto aos médicos do GCAC, 
permitindo o acesso às aplicações informáticas imprescindíveis à actividade de codificação clínica.

 dispõe de espaço físico próprio, dotado de recursos materiais e apoio administrativo necessários  
para o desenvolvimento da sua atividade e para o bom funcionamento do mesmo.

 tem um regulamento interno aprovado pelo Conselho de Administração da Instituição com as  
normas e regras do funcionamento do mesmo. 

Como orientação, a ACSS apresenta alguns dos aspectos que devem ser incluídos no referido 
regulamento:

o Missão e objetivos.

o Constituição dos recursos humanos do GCAC (médicos codificadores e auditores, 
assistentes técnicos).

o Definição das competências dos elementos integrantes.

o Descrição da metodologia, procedimentos e circuitos de funcionamento.

o Regras de remuneração da codificação e da auditoria.
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2. Definição de competências

a. Apoio administrativo do GCAC

i. Garantir o circuito e a validação administrativa dos episódios com alta 

ii. Distribuir os episódios a codificar pelos médicos codificadores, de acordo com o 
plano de atribuição definido, de preferência directamente no SIMH

iii. Distribuir os episódios a auditar pelos médicos auditores, de acordo com o plano de 
atribuição definido, de preferência directamente no SIMH

iv. Colaborar com o médico auditor coordenador/médico auditor para um melhor 
funcionamento do GCAC

b. Médico Codificador

i. Codificar os episódios que lhe foram atribuídos, segundo as normas de codificação 
clínica em vigor procedendo à codificação directa online no SIMH e abstendo-se da 
codificação em papel

ii. Articular com o médico auditor sempre que haja necessidade de reportar a 
ausência de informação clinica, de clarificar informação clínica ou a aplicação 
correta das regras de codificação

iii. Corrigir/rever os episódios devolvidos pelo médico auditor

iv. Colaborar com o médico auditor para o melhor funcionamento do GCAC

c. Médico auditor

i. Coordenar os médicos codificadores de forma a garantir a eficaz articulação e 
funcionamento do GCAC

ii. Realizar auditorias regulares aos episódios agrupados que lhe foram atribuídos, 
procedendo à auditoria de episódios directamente online no SIMH e abstendo-se 
de proceder à auditoria em papel
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iii. Articular com o/s médico/s codificador/es e os Responsáveis dos 
Serviços/Especialidades para a melhoria continua dos registos clínicos, a 
uniformização dos procedimentos e a qualidade da informação disponível 

iv. Colaborar com o auditor coordenador para o melhor funcionamento do GCAC

Nas instituições onde exista apenas um Médico Auditor, este deverá assumir adicionalmente as 
funções a seguir elencadas para Médico Auditor Coordenador.

Nas instituições onde possam existir vários Médicos Auditores, aconselha-se a nomeação de um 
Médico Auditor Coordenador, de modo a garantir a eficaz articulação e funcionamento do GCAC, 
devendo ter as seguintes competências: 

d. Médico auditor coordenador  

i. Coordenar os médicos auditores de forma a garantir a eficaz articulação e 
funcionamento do GCAC

ii. Realizar auditorias regulares aos episódios agrupados que lhe foram atribuídos, 
procedendo à auditoria de episódios directamente online no SIMH e abstendo-se 
de proceder à auditoria em papel

iii. Garantir aos médicos codificadores e auditores o acesso às ferramentas 
informáticas necessárias e indispensáveis para o exercício da atividade, 
nomeadamente ao SClínico ou outro e ao SIMH

iv. Articular com a Direção Clínica para a melhoria contínua dos registos clínicos, a 
uniformização dos procedimentos e a qualidade da informação disponível

v. Propor novos médicos para formação em codificação clinica e auditoria à 
codificação clínica

vi. Fomentar o ensino e a atualização técnica dos médicos codificadores clínicos e 
auditores

vii. Definir, em colaboração com os outros médicos do GCAC, a distribuição dos 
episódios a codificar 
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viii. Participar, sempre que solicitado, na análise das estimativas/propostas de 
produção para o contrato programa, ou de atividade relacionada com novos 
programas de financiamento e introdução de novas técnicas

ix. Apreciar e propor respostas às questões recebidas pela Instituição no âmbito da 
codificação clinica

O Gabinete de Codificação e de Auditoria Clínica deverá desenvolver a sua atividade em estreita 
colaboração, quer com o Conselho de Administração, quer com os restantes serviços, no sentido de 
contribuir para otimizar e melhorar a informação e a gestão da Instituição.

Havendo a necessidadede garantir uma comunicação célere, cada Gabinete de Codificação e de Auditoria 
Clínica deverá possuir um endereço de mail oficial com o nome codificacaoclinica@ (seguido da extensão 
existente para a instituição e o MS).

Cada Gabinete de Codificação e de Auditoria Clínica deverá comunicar à ACSS (para o endereço 
codificacaoclinica@acss.min-saude.pt), até ao final de janeiro de 2020, o nome, especialidade, número da 
Ordem dos Médicos e contacto telefónico mais directo do seu Médico Auditor Coordenador, devendo manter 
esta Administração Central devidamente informada no caso de alterações.

A Presidente do Conselho Diretivo

(Márcia Roque)
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