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Critérios para admissão por consenso na competência em 

Codificação Clínica 
 
 

1. A atribuição da competência em Codificação Clínica implica os seguintes 

requisitos mínimos: 

a. Licenciatura ou mestrado integrado em Medicina e inscrição na Ordem 

dos Médicos em pleno gozo dos direitos estatutários. 

b. Formação específica em Codificação Clínica pela ICD-9-CM certificada por 

entidade reconhecida pela Comissão Instaladora da Competência, 

considerando-se nesta fase a Administração Central do Sistema de Saúde 

(antigo Instituto de Gestão Informática e Financeira do Ministério da 

Saúde) como entidade que cumpre os requisitos para este efeito. A 

formação certificada por outras entidades será objeto de apreciação 

individual pela Comissão que decidirá caso a caso. 

c. Experiência prática em codificação clínica de episódios de internamento 

em hospitais, com atividade continuada por um período mínimo de 4 anos, 

ou de 2 anos desde que em exercício na presente data. 

 

2. A atribuição da competência em Codificação Clínica aos candidatos que cumpram 

os requisitos mínimos fica dependente da apreciação curricular efetuada pela 

Comissão Instaladora, sendo valorizados os seguintes itens:  

a. Caraterização da atividade como codificador clínico, incluindo tempo de 

exercício em hospitais, localização temporal (com ou sem exercício 

recente) áreas funcionais (internamento/cirurgia de ambulatório/hospital 

de dia/ bloco operatório/outros) e áreas clínicas (tipo e diversidade das 

especialidades). 

b. Atividade em hospital com Núcleo de Codificação Clínica (NCC) organizado 

e sujeito a Auditoria Interna. 
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c. Certificação/Informação do NCC da atividade exercida e desempenho. 

d. Formação básica em Codificação Clínica antes ou após 2008, cursos de 

atualização/reciclagem ou outros no mesmo âmbito. 

e. Exercício de Auditoria da Codificação Clínica. 

f. Formação prestada no âmbito da Codificação Clínica/GDH. 

g. Trabalhos apresentados a nível interno do hospital ou externos 

(congressos, jornadas) relacionados com a codificação clínica/GDH ou 

matérias de organização/gestão que incluam esta vertente. 

h. Trabalhos publicados a nível interno do hospital ou externo (revistas, 

jornais, etc.) relacionados com a codificação clínica/GDH ou matérias de 

organização/gestão que incluam esta vertente. 

i. Outras atividades ou elementos curriculares relacionados com ligação a 

esta área. 

 

3. A Comissão Instaladora da Competência em Codificação Clinica informará os 

candidatos excluídos que não cumpram os requisitos mínimos. 

 

4. A Comissão Instaladora da Competência em Codificação Clínica efetuará a análise 

curricular dos candidatos que cumpram os requisitos mínimos, podendo solicitar o 

fornecimento de dados específicos ou de dados adicionais sobre os itens referidos.  

 

5. A competência será atribuída aos candidatos que tenham avaliação curricular 

positiva, podendo o júri, em casos de candidatos cuja apreciação tenha 

identificado défice específico, propor tempo para o colmatar ou solicitar 

informações adicionais. 

 

6. Para futuras admissões propõe-se a prestação de provas avaliadas por um júri. 
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A. Documentos necessários para formalizar a candidatura a 

remeter à Secção Regional respetiva: 

 

a. Requerimento de admissão dirigido ao Conselho Nacional Executivo. 

b. Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos e da situação de 

pleno gozo dos seus direitos estatutários. 

c. Curriculum vitae limitado a três páginas A4 datilografadas/digitadas a espaço e 

meio, em corpo de letra 12, em que conste: nome, número da cédula 

profissional, data de nascimento, ano da licenciatura e da formação específica, 

instituições responsáveis pela formação, locais de trabalho e de atividade de 

codificação clínica, e outros elementos curriculares considerados importantes no 

âmbito do requerido.  

d. No caso da menção de trabalhos publicados deverá incluir-se a sua indexação. 

e. Documento a emitir pela ACSS ou pela entidade onde trabalha ou trabalhou com 

indicação dos seguintes parâmetros: número total de episódios codificados, 

número de diagnósticos e número de procedimentos codificados, por instituição 

e por período de análise (internamento e ambulatório). Para o documento ser 

emitido pela ACSS deverá ser dirigido o respectivo pedido a esta entidade através 

do impresso em anexo. 

f. A documentação supra deve ser entregue em 5 exemplares, um em papel e 

quatro em suporte digital.  

 

Os interessados deverão apresentar a sua candidatura junto da sua Secção Regional. 
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Grelha de análise curricular para orientação interna do júri 

Parâmetro em análise Critérios Valorização Cotação máxima 

Tempo de exercício em 

codificação clínica em 

Hospitais. 

Considerado o tempo em 

períodos ininterruptos de 

atividade em hospitais. 

Considerada a codificação de 

processos de internamento ou 

cirurgia de ambulatório. 

 

2 a 4 anos – 5 valores 

 

4 ou mais anos – 10 valores 
10 valores 

Localização temporal  Valorizada a prestação 

recente. 

Codificador em exercício – 15 

valores. 

Suspensão do exercício menos de 

4 anos – 10 valores. 

Suspensão do exercício menos de 

8 anos – 5 valores. 

Suspensão por mais de 8 anos – 0 

valores 

15 valores 

Áreas exercício Valorizada a diversidade ou 

áreas polivalentes 

Área única (específica) – 2,5 

valores. 

Área única polivalente (medicina 

interna, cirurgia geral, pediatria, 

ortopedia / trauma, cuidados 

intensivos) – 5 valores 

3 ou mais áreas específicas – 5 

valores. 

Várias áreas incluindo áreas 

polivalentes básicas – 10 valores. 

Ver nota* 

10 valores 

Auditoria Valorizar realização de 

Auditoria 

Realização de Auditoria – 5 

valores 
5 valores 

Local de atividade Valorizar atividade integrada  Atividade integrada em NCC com 

auditoria interna – 5 valores. 

Atividade isolada ou em hospital 

sem NCC organizado – 0 valores. 

5 valores 

Informação hospitais Valorizar cumprimento da 

atividade 

Informação do hospital / NCC 

como codificador que cumpre – 5 

valores. 

Sem Informação – 0 valores 

5 valores 

Formação básica Atualidade da Formação Formação antes de 2000 e sem 

reciclagem – 2,5 valores. 

Formação antes de 2000 e com 

reciclagem entre 2000 e 2008 – 5 

10 valores 
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valores. 

Formação de 2000 a 2008 sem 

reciclagem após 2008 – 5 valores. 

Formação após 2008 ou antes 

com reciclagem após 2008 – 10 

valores. 

Formação 

Complementar  

Valorizar outros cursos em 

codificação 

Reciclagem ou outras formações 

da ACSS – 2,5 valores cada, até ao 

máximo de 5 valores. 

5 valores 

Formação prestada Valorizar transmissão de 

conhecimentos 

Apenas formação prestada a nível 

interno – 2,5 valores. 

Formação externa (ACSS,..) – 5 

valores. 

5 valores 

Trabalhos 

apresentados 

Valorizar apresentações sobre 

codificação, GDH ou utilizando 

a base de dados dos GDH. 

Trabalhos apresentados dentro 

da instituição – 0,5 valor cada. 

Trabalhos apresentados em 

congressos, jornadas – 2,5 cada 

até máximo de 7,5 valores. 

7,5 valores 

Trabalhos publicados Valorizar publicações sobre 

codificação, GDH ou utilizando 

a base de dados dos GDH. 

Trabalhos publicados em forma 

de artigo – 2,5 valor cada até 

máximo de 7,5 valores. 

7,5 valores 

Outras atividades ou 

títulos relacionados 

Incluir dados da prestação do 

codificador quando 

disponíveis, e atividades 

clinicas ou de gestão ou que 

favoreçam o conhecimento 

para o suporte em codificação. 

Incluir avaliação geral 

curricular. 

0 a 15 valores 

15 valores 

Total   100 valores 

Notas:  

* Áreas específicas: Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Obstetrícia, Cirurgia Vascular, Cirurgia Maxilo-

Facial, Cirurgia Plástica, Estomatologia, Dermatologia, Medicina Física e de Reabilitação, Cirurgia 

Cardiotorácica, Psiquiatria. 

NCC – Núcleo de Codificação Clínica (da Instituição) 
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Modelo de Requerimento 

Admissão por consenso em Codificação Clínica 

 

 

 

Ao Conselho Nacional da Ordem dos Médicos 

 

[NOME], médico com a cédula profissional n.º [CÉDULA], residente em [MORADA], 

vem requerer a V. Exas. a admissão à competência em Codificação Clínica, ao abrigo 

dos critérios de admissão em vigor, que me foram entregues. 

 

[LOCAL], [DATA] 

Pede deferimento, 

 

Assinatura ______________________________ 

 

Telefone _____________________ Email _________________________________ 

 

CHECK-LIST 

a. Requerimento de admissão dirigido ao Conselho Nacional Executivo. 

b. Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos e da situação de pleno 

gozo dos seus direitos estatutários. 

c. Curriculum vitae limitado a três páginas A4 datilografadas/digitadas a espaço e meio, 

em corpo de letra 12, em que conste: nome, número da cédula profissional, data de 

nascimento, ano da licenciatura e da formação específica, instituições responsáveis pela 

formação, locais de trabalho e de atividade de codificação clínica, e outros elementos 

curriculares considerados importantes no âmbito do requerido.  

d. No caso da menção de trabalhos publicados deverá incluir-se a sua indexação. 

e. Documento a emitir pela ACSS ou pela entidade onde trabalha ou trabalhou com 

indicação dos seguintes parâmetros: número total de episódios codificados, número de 

diagnósticos e número de procedimentos codificados, por instituição e por período de 

análise (internamento e ambulatório). Para o documento ser emitido pela ACSS deverá 

ser dirigido o respectivo pedido a esta entidade através do impresso em anexo. 

f. A documentação supra deve ser entregue em 5 exemplares, um em papel e quatro em 

suporte digital



 

 

 


