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RESUMO

A informação declarada pelos Hospitais Públicos à Administração Central do Sistema 
de Saúde, relativamente a episódios com estadia clínica, passa por um processo de 
agrupamento de Diagnósticos Homogéneos. A codificação “numérico-patológica” assume 
extrema importância na monitorização dos Contrato-Programa, sendo estes, a concretização 
documental dos montantes financeiros por linha de produção em cada unidade hospitalar. 
As variáveis consideradas neste estudo substanciam, em simultâneo, apoio à decisão na 
gestão hospitalar no que respeita ao controlo/validação dos processos clínicos a codificar, 
servindo também critérios de avaliação da qualidade dos registos hospitalares. Os objectivos 
consistem em verificar trajectórias temporais, em três anos consecutivos (2005, 2006 e 
2007), dos Hospitais nos indicadores considerados e agrupá-los, de forma homogénea, em 
grandes grupos assentes numa estrutura multidimensional que ajude a percepcionar perfis 
de produção hospitalar facturável ao Sistema Nacional de Saúde. Os resultados revelaram a 
formação de cinco grupos de Hospitais mediante a metodologia HJ-Biplot, os quais foram 
detectados através de uma Análise Hierárquica de Clusters sobre as coordenadas principais 
da configuração espacial HJ-Biplot. 
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ABSTRACT

The information stated by Public Hospitals to the Central Administration of the Health 
System, concerning cases of clinical hospitalization, goes through a process of grouping 
Homogeneous Diagnoses. The “pathological-numeric” codification is a matter of extreme 
importance for the monitoring of the Contract-Programs, which are, the documental 
concretization of the financial amounts by production line in each hospital unit. The 
considered variables in this study embody, simultaneously, the support for the decision in 
hospital management concerning the control/validation of the clinical processes to codify, 
serving also assessment criteria for the quality of hospital records. The objectives consist 
in checking temporal trajectories of Hospitals, over three straight years, in the considered 
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indicators and grouping them, homogenously, into big groups set up on a multidimensional 
structure that helps get the perception of profiles of hospital production chargeable to the 
National Health System. The results showed the formation of five groups of Hospitals 
through the HJ-Biplot technique, which were detected by an Analysis of hierarchical Clusters 
about the main data of the applied HJ-Biplot spatial configuration.

Key-words: HJ-Biplot, Pathological-Numeric Codification.
JEL Classification: I18; C0

1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS

Actualmente, em Portugal, o modelo de Saúde e o processo de financiamento da rede de 
cuidados primários e das unidades hospitalares públicas requerem grande reflexão por 
parte de todos os intervenientes que compõem a articulação orgânica do Sistema Nacional 
de Saúde (SNS). Gradual e temporalmente a estratégia nacional tende a atribuir maior 
responsabilidade, de forma individualizada, aos hospitais no que respeita à gestão orçamental 
accionando cumplicidade directa com as Administrações Regionais de Saúde (ARS) nesta 
matéria, e em questões de monitorização da produção. Verifica-se então, hoje em dia, 
que a fracção do orçamento de estado para a saúde é gerida, de forma “regionalizada” e 
descentralizada, através das ARS onde a responsabilidade das Unidades Hospitalares (UH) 
é partilhada pelo cumprimento da produção estimada em Contratos-Programa dos hospitais, 
e pela orientação/acompanhamento dos mesmos através das Administrações Regionais. Este 
processo, onde se atenua a intervenção económica directa do estado está direccionado para 
a regulação e supervisão, no qual a figura de prestador de serviços começou a evoluir para 
uma actuação ao nível da gestão. 

A existência de um “elemento pivot” neste encadeamento de funcionalidade, concretizado 
pelas Agências de Contratualização (AC) sedeadas nas ARS, suscita polémica relativamente 
ao desempenho de papel regulador destes organismos. Antunes (2001) refere algumas 
responsabilidades que deveriam ser assumidas pelas AC nomeadamente, a arbitragem 
correcta dos campos de actuação das unidades públicas e privadas regulando a separação 
das funções de pagador e prestador, proporcionando assim uma situação de concorrência 
benéfica em que o “utilizador” procurará o melhor serviço em preço e qualidade. O mesmo 
autor, salienta também que este sistema implica autonomia administrativa e financeira 
das UH, embora caracterize as funções das AC como subutilizadas e não exploradas em 
termos funcionais. Defende igualmente que ao estado só competirá, a função de regulador e 
fiscalizador da acessibilidade e da qualidade. 

Não obstante, em Portugal, as despesas do SNS, suportadas pelo estado, garantem que 
todo o cidadão pertencente ao SNS tem direito aos cuidados, independentemente da sua 
situação económico-geográfica. Este facto, numa moldura nacional de aumentos progressivos 
nas despesas com a saúde questiona a sustentabilidade financeira do SNS. Segundo Rodrigues 
et al. (2002), Portugal, numa década (de 1988 a 1998) as despesas na saúde aumentaram 
substancialmente em termos de percentagem do Produto Interno Bruto (PIB). Este cenário, 
face ao enquadramento macroeconómico da União Europeia, estendeu-se à maioria dos 
países1. Particularizando o caso Francês cujo crescimento das despesas da saúde foi na ordem 
dos 14,46%, nos anos considerados, e com históricos de aumentos percentuais constantes 
entre os anos 50 e 802, Béresniak e Duru (1999) apresentaram as sete principais causas para 
os aumentos dos custos na saúde, nomeadamente: 1)- o avanço tecnológico que accionou 
1 Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França Grécia, Holanda, Itália e Reino Unido.
2 Entre 1950 e 1980, as despesas da saúde aumentaram em média 18% ao ano face a um crescimento de 12% do PIB. 
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maior exigência e especialização por parte dos médicos, 2)- o aumento da procura de saúde 
das populações cobertas por seguros de doença, 3)- as mutações da evolução do estilo de 
vida da população, 4)- o surgimento de flagelos patológicos/sociais (sida, toxicodependência, 
etc.), 5)- o aumento da demografia médica que ajudou a direccionar uma procura induzida, 
6)- uma acentuada “medicalização” dos problemas sociais relacionados à inexistência 
de estruturas de apoio e acolhimento social e, por fim, 7)- o aumento do desperdício de 
recursos. Os autores expressaram, de uma forma abstracta, que o aumento dos custos com 
a saúde é inexorável dado que espelha a própria evolução das sociedades. Nos seus pontos 
de vista, as políticas de controlo de crescimento das despesas com a saúde são de difícil 
implementação porque molduram-se em contextos de interesses quer do ponto de vista 
corporativo, quer do político-económico ou quer de uma perspectiva industrial. Fazendo 
uma comparação homóloga a Portugal, Escoval e Matos (2009) apontam quatro justificações 
para o aumento das despesas na saúde, designadamente: 1)- o envelhecimento da população, 
2)- o desenvolvimento das tecnologias na saúde, 3)- o aumento na oferta de cuidados e, uma 
4)- postura mais exigente/expectante dos cidadãos perante os serviços de saúde prestados. 

Neste contexto, e relativamente aos episódios de internamento, existindo uma relação 
entre os GDH e o montante financeiro de retorno “indirecto”, este estudo, atendendo 
ás variáveis consideradas, tem quatro objectivos, designadamente: 1)- encontrar um 
instrumento de análise conducente a um processo de formulação e de execução de 
práticas de codificação médica mais eficaz, favorecendo o sistema de facturação 
ao S.N.S, 2)- facilitar o diagnóstico da situação dos registos clínicos nacionais e 
contextualizando-os nos grupos de financiamento de acordo com a legislação em 
vigor, 3)- encontrar subconjuntos homogéneos de UCH com GDH clínicamente 
inadequados, que possibilitem a identificação de perfis de produção hospitalar mais 
concordantes com a actual conjuntura clínico-administrativa e, 4)- convergir para um 
instrumento que permita desenvolver estratégias futuras mais eficientes, em matéria 
de financiamento da saúde.

2. CONTEXTUALIzAÇÃO E PERTINÊNCIA DO ESTUDO 

A Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS) reúne todos os dados de produção 
de cada U/CH Pública de Portugal, tanto no que respeita ao total da produção realizada 
como também à proporção de produção SNS. Esta informação é enviada, mensalmente, 
à ACSS por todos os H/C H. Também em referência mensal, as ARS, das quais cada UH 
está afecta, estão munidas dos valores da produção total. As AC, mediante os valores de 
produção mensais reportados e susceptíveis de facturação ao SNS pelas UH, assumem 
o papel de monitorização destes valores face ao contratualizado anual. Neste trabalho, 
apenas foram tratados os dados de produção total referentes a episódios com estadia 
clínica, ou seja, só foi tratada informação da linha de produção hospitalar internamento. 
Sublinha-se, neste contexto, que os episódios considerados foram codificados segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – 9ª Revisão (CID – 9-MC) e agrupados em Grupos 
de Diagnósticos Homogéneos (GDH). Dado que o financiamento desta linha de produção, 
que consta nos “Contratos-Programa” de cada UH, assenta nestes processos já devidamente 
codificados, torna-se relevante o acompanhamento deste procedimento de codificação 
patológica, quer em termos de avaliação da qualidade dos registos clínicos quer num prisma 
de monitorização/acompanhamento dos Contratos. A existência de relação entre a produção 
do internamento e respectiva codificação com a parte de facturação dos hospitais ao SNS 
ajudou na escolha das variáveis consideradas neste estudo. Estas, neste contexto, resultam 
de uma categorização padronizada pela ACSS e constam dos relatórios de retorno anuais 
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efectuados por esta entidade, relativamente a cada U/CH. As variáveis em causa resultam 
do agrupador onde são inseridos os códigos de doença dos processos em cada hospital. 
O resultante da codificação e a importância de verificação da qualidade do processo de 
agrupamento em GDH, bem como sua relação “pseudo penalizadora” em termos financeiros 
conduziu-nos à escolha das seguintes variáveis de estudo: Diagnóstico Principal Inespecífico 
(DPI), Diagnóstico Principal Inaceitável Clinicamente (DPIC), Diagnóstico Principal 
de Manifestação, Diagnóstico principal - efeito tardio, Diagnóstico Principal Sintoma 
(DPS), Diagnóstico Principal Admissão Questionável (DPAQ), Procedimentos cirúrgicos 
inespecíficos (PCI) e Internamentos prolongados sem complicações assinaladas (IPSCA). 
Também se consideraram as Complicações com a Gravidez (CG), as Úlceras de Decúbito 
(UD), a estadia média (EM), os dias de internamento (DI), as readmissões (READ) e os 
diagnósticos e procedimentos por episódio (DEPIS e PEPIS). Esta investigação reporta ao 
período temporal entre 2005 e 2007 e a informação tratada contempla 64 Hospitais 
do Sistema Nacional de Saúde em Portugal. 

3. METODOLOGIA

No âmbito da classificação de dados, da redução da dimensionalidade e, sobretudo, na 
detecção de padrões de interesse, existem varias técnicas de análise multivariada de dados 
mediante métodos factoriais gráficos. Estes métodos estão descritos inicialmente para as 
Análises de Componentes Principais ou de Correspondências, mas podem estender-se, de 
acordo com Galindo e Cuadras (1986), aos métodos BIPLOT. Na realidade, os métodos 
BIPLOT têm sido fonte de contínuas contribuições para a ciência desde a sua origem com 
Gabriel (1971) sendo, no entanto, ainda pouco conhecidos no campo da Administração 
Hospitalar. Um BIPLOT é uma representação gráfica de dados multivariados e, da mesma 
maneira que um diagrama de dispersão descreve a distribuição conjunta de duas variáveis, 
um BIPLOT representa três ou mais variáveis, Gabriel e Odoroff (1990). O BIPLOT 
aproxima a distribuição de uma amostra multivariada a um espaço de dimensão reduzida, 
normalmente de dimensão dois, e sobrepõe sobre a mesma representação as variáveis sobre 
as quais a amostra é medida, Gower (1996). As representações das variáveis são vectores e 
coincidem com as direcções que melhor descrevem as alterações individuais de cada variável. 
O prefixo “BI” refere-se à sobreposição, na mesma representação, de indivíduos e variáveis. 
Estes métodos são úteis para descrever graficamente os dados ou para mostrar os resultados 
de modelos mais formais e, do ponto de vista do utilizador, são importantes porque a sua 
interpretação é baseada em conceitos geométricos simples, que fazem parte da cultura 
matemática, nomeadamente: 1)- a similitude entre indivíduos é uma função inversa da 
distância entre eles, 2)- as longitudes e os ângulos dos vectores que representam as variáveis 
interpretam-se em termos de variabilidade e covariabilidade, respectivamente, 3)- as relações 
entre indivíduos e variáveis interpretam-se em termos de produto escalar, isto é, em termos 
das projecções dos pontos “indivíduo” sobre os vectores “variável”. Em suma, o seu objectivo 
geral é a aproximação de uma matriz de dados, de tal forma que permita a sua descrição 
ou modelização através de mapas geométricos construídos como projecções de nuvens de 
pontos-linha e pontos-coluna sobre sub-espaços de ajustamento óptimo, de maneira a que 
se conservem os padrões fundamentais no que concerne à variação conjunta dos indivíduos 
e das variáveis. As principais diferenças que os BIPLOT apresentam relativamente às 
distintas técnicas factoriais dependem das matrizes e tipos de variáveis que se utilizam e, 
sobretudo, da forma das suas representações gráficas. Normalmente, essas representações 
são assimétricas no sentido de que não se obtém a mesma qualidade de representação para 
as linhas e para as colunas da matriz de dados. Assim, quando o propósito é a aproximação 
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dos elementos da matriz original, os BIPLOT apresentados são óptimos. Além disso, em 
cada um deles é possível representar com melhor qualidade as características das linhas 
ou das colunas, quando se pretendem interpretar por separado. No entanto, quando as 
linhas e as colunas são de igual importância e se deseja interpretar as características de 
ambas, mantendo certa relação entre as mesmas, são mais úteis as interpretações baseadas 
em representações simétricas como a Análise Factorial de Correspondências na qual se 
interpretam as posições das linhas, as posições das colunas e as relações linha-coluna através 
dos factores, isto é, através de uma interpretação factorial. O problema é que a Análise 
Factorial de Correspondências está pensada somente para matrizes de frequências, o que 
não é o presente caso. Assim, torna-se necessário dispor de uma técnica simétrica similar, 
mas aplicável a qualquer conjunto de dados. Galindo (1986) propõe o que denomina de 
HJ-BIPLOT e que responde às características descritas nos dados que julgamos vir a estar 
presentes nesta investigação. Nesta representação particular, a interpretação dos indivíduos 
e das variáveis é a mesma, sem contudo se impedir que a busca das variáveis que determinam 
as diferenças entre os indivíduos se realize através de eixos factoriais, isto é, interpretam-
se as novas variáveis, combinações lineares das de partida, e interpretam-se as relações das 
mesmas com as variáveis observadas. A medida da relação entre os eixos da representação 
HJ-BIPLOT e cada uma das variáveis observadas é denominada por Contribuição Relativa 
do Factor ao Elemento (variável), que representa a parte da variabilidade de cada uma 
das variáveis explicada pelo factor e interpreta-se da mesma forma que um coeficiente de 
determinação na Análise de Regressão. De facto, se os dados estão centrados, representa 
o coeficiente de determinação da regressão de cada variável sobre o eixo correspondente. 
Esta contribuição permite-nos saber quais são as variáveis mais directamente relacionadas 
com cada eixo e, portanto, permite-nos conhecer as variáveis responsáveis pela colocação 
dos indivíduos sobre as projecções em cada um dos eixos. Como os eixos se constroem para 
que sejam independentes, a contribuição de cada um deles a cada variável é independente, 
portanto, é possível calcular a contribuição de um plano através da simples soma das 
contribuições dos eixos que o formam. Propomos, pois, numa primeira fase, a utilização 
destas Técnicas de Análise Multivariada, num contexto de redução da dimensionalidade, 
onde a representação gráfica dos dados, através da metodologia HJ-BIPLOT, permite 
explicar as relações existentes entre as práticas de codificação clínica entre as diversas U/
CH. A justificação assenta na interpretabilidade e na observação de que a grande maioria 
dos resultados das análises de dados multivariados pode ser expressa por listas de indivíduos, 
de variáveis ou listas mistas de indivíduos e variáveis. Esta observação empírica tem como 
consequência a de que todos os resultados expressáveis desta forma podem, naturalmente, 
ser representados por configurações de marcadores de variáveis e indivíduos em BIPLOT. 
Assim, este trabalho procura mostrar a utilidade dos métodos BIPLOT, em particular o HJ-
BIPLOT, para inspeccionar dados provenientes da produção de internamento hospitalar em 
termos da codificação em GDH, categorizados como indicadores de avaliação da qualidade 
dos registos clínicos e, simultaneamente, penalizadores de financiamento. Deste modo, os 
resultados apurados no âmbito da presente investigação poderão constituir um auxílio nos 
processos de formulação e de execução de práticas de codificação médica mais eficientes, 
como também desenvolvem e estimulam sugestões a pesquisa sobre a validade e a fiabilidade 
do recurso institucionalizado à facturação destes episódios ao SNS. Pretendemos, com esta 
abordagem, no campo da gestão hospitalar, facilitar o diagnóstico da situação dos registos 
clínicos nacionais e contextualizar os grupos de financiamento, e, neste sentido, convergir 
para um instrumento que permita desenvolver estratégias futuras. Resultado este que deve 
constituir um incentivo a uma melhoria significativa na gestão da saúde. 

Numa segunda fase, a Análise Cluster engloba diferentes algoritmos de classificação para 
organizar informações sobre determinadas variáveis e formar grupos homogéneos. Pestana 
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e Gageiro (2003) definem esta análise como um procedimento que permite detectar grupos 
homogéneos nos dados, podendo tais grupos ser constituídos por variáveis ou casos. Neste 
seguimento, a Análise Cluster pretende organizar um conjunto de casos em grupos homogéneos, 
de modo a que os indivíduos (UH) pertencentes a um grupo sejam o mais semelhante 
possível entre si e simultaneamente diferenciados dos restantes grupos. Esta análise consiste, 
portanto, numa técnica de interdependência, ou seja, uma vez que não é possível determinar 
antecipadamente as variáveis dependentes e independentes, este método analisa as relações 
de interdependência entre o conjunto de variáveis. No âmbito desta análise, destacam-
se, tal como referem Pestana e Gageiro (2003), a Análise Cluster de Variáveis e a Análise 
Cluster de Casos. A primeira é semelhante à Análise Factorial3, na medida em que ambos 
os procedimentos identificam grupos de variavéis relacionadas entre si. Em contrapartida, 
a Análise Cluster de casos é similar à Análise Discriminante4 ao procurar classificar um 
conjunto de dados iniciais em grupos ou categorias, utilizando os valores observados das 
variáveis que se referem ao fenómeno em causa. Existem, assim, dois métodos para formar 
Clusters. Por um lado, a Análise Hierárquica de Cluster, que utiliza, quer variáveis, quer 
casos, e que pressupõe desenvolver uma hierarquia na qual a formação de grupos constitui 
um processo sequencial que se representa graficamente através de um Dendrograma. Por 
outras palavras, dada uma população, trata-se de estabelecer uma hierarquia de partes, 
delimitando um número de subconjuntos de forma que, entre eles, não existam elementos 
comuns (sejam disjuntos) e que cada subconjunto esteja incluído noutro (hierarquia). Deste 
modo, o número de grupos identificados depende da sequência considerada. Por outro lado, 
a Análise Não Hierárquica de Cluster, que apenas se aplica a casos e que permite a partição 
dos indivíduos num número pré-definido de grupos segundo determinado critério, situação 
que não se adapta ao presente estudo. Acresce ainda, dentro dos procedimentos hierárquicos, 
os ascendentes ou aglomerativos e os descendentes ou divisivos. Os primeiros utilizam um 
processo iterativo de procedimentos ascendentes ou aglomerativos de agrupamentos, que 
começa com tantos grupos como indivíduos. Assim, formam-se grupos entre os indivíduos 
mais parecidos, segundo um determinado critério5 e o processo termina com um só grupo, que 
integra todos os elementos da população. Contrariamente, os procedimentos descendentes 
ou divisivos, partem de um conjunto populacional que se divide em subconjuntos até chegar 
ao elemento. Esperamos, pois, encontrar, no fim deste percurso metodológico, grupos de 
Hospitais Portugueses, com comportamentos homogéneos, estatisticamente relevantes, que 
permitam avaliar, de acordo com os indicadores da qualidade dos seus registos clínicos, a 
produção financiada pelo S.N.S., em função da actual conjuntura clínico-administrativa.

4. RESULTADOS

Os resultados revelaram a forma como se agrupam os Hospitais Portugueses em função 
da qualidade dos seus registos hospitalares e características de produção. Neste contexto, 
encontramos cinco grupos de Hospitais, bem definidos mediante o procedimento HJ-Biplot, 
os quais foram detectados através de um clustering hierárquico, com recurso ao método de 
Ward, sobre as coordenadas principais da configuração HJ-Biplot.

3 Entende-se por análise factorial como um conjunto de técnicas estatísticas que procura explicar a correlação entre as variáveis observáveis, 
simplificando assim, os dados através da redução do número de variavéis necessárias para os descrever (Pestana e Gageiro, 2003).
4 A análise discriminante é uma técnica multivariada, que se aplica apenas quando as variavéis independentes são quantitativas e a variável 
dependente é qualitativa. 
5 De entre os procedimentos ascendentes ou aglomerativos, os mais critérios mais populares são: o vizinho mais próximo ou Single Linkage, o 
vizinho mais afastado ou Complete Linkage, o vizinho médio ou Average Linkage, o método do centróide e o método de Ward. Este último, é um dos 
métodos mais usuais de agrupamento e utiliza uma análise de variância para avaliar as distâncias entre grupos ao pretender minimizar a soma dos 
quadrados dos desvios das observações individuais entre grupos. Assim, os grupos vão constituindo de maneira que se produza o menor aumento 
nas somas dos quadrados. É um critério que permite a formação de grupos o mais homogeneamente possível.
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As contribuições do factor ao elemento permitem determinar a parte da variabilidade 
de cada variável explicada pelo factor. A medida de relação entre os eixos da representação 
biplot e cada uma das variáveis é a contribuição relativa do factor ao elemento. A tabela 1 
apresenta as respectivas contribuições.

Tabela 1 – Contribuições factor ao elemento

Variáveis Eixo 1 Eixo 2

Estadia Média - EM 0,368 0,08

Dias de Internamento - DI 0,354 0,108

Úlceras de Decúbito - UD 0,354 0,07

Readmissões - READ 0,394 0,091

Complicações com a Gravidez - CG 0,475 0,095

Diagnóstico Principal Inespecífico - DPI 0,028 0,530

Diagnóstico Principal Inaceitável Clinicamente - DPIC 0,01 0,290

Diagnóstico Principal de Manifestação - DPM 0,021 0,152

Diagnóstico principal de Efeito Tardio - DPET 0,06 0,234

Diagnóstico Principal Sintoma - DPS 0,028 0,130

Diagnóstico Principal Admissão Questionável - DPAQ 0,04 0,317

Procedimentos Cirúrgicos Inespecíficos - PCI 0,01 0,404

Internamentos Prolongados sem Complicações Assinaladas - IPSCA 0,147 0,056

Diagnósticos por Episódio - DEPIS 0,526 0,062

Procedimentos por Episódio - PEPIS 0,259. 0,123

De acordo com a Figura 1, visualiza-se a formação dos cinco grupos, num espaço 
bidimensional com uma inércia absorvida de 52,023%, onde se evidencia as variáveis que 
mais caracterizam cada cluster. Os cinco clusters de Hospitais diferenciam-se, essencialmente, 
com base em dois grandes factores latentes: um caracterizado por “Penalizadores da Produção 
Hospitalar” e representado no 1º eixo, e o outro por “Diagnósticos Disfuncionais” no 2º 
eixo. Tais designações justificam-se pela formação das contribuições mais elevadas de cada 
variável pelos factores. Por conseguinte, e com o auxílio da Tabela 1; constata-se que o 1º 
eixo engloba os indicadores relacionados com estadias clínicas ou factores que influenciam 
a duração dos internamentos (por exemplo, as UD, as READ e as CG). Relativamente ao 2º 
eixo, verifica-se que as contribuições relativas com maior peso estão só relacionadas com “más 
codificações” o que sugere os “Diagnósticos Disfuncionais” com base no seguinte grupo de 
variáveis: DPI, DPIC, DPM, DPET, DPS, DPAQ e PCI. Sublinha-se o facto destes últimos 
indicadores intervirem, indirectamente no processo de facturação dos Hospitais ao SNS, 
constituindo simultaneamente matéria agravante na avaliação da qualidade dos registos 
clínicos. Através do ângulo formado pelos vectores (variáveis), na configuração Biplot, pode 
observar-se três grandes grupos de variáveis correlacionadas. Um 1º Grupo constituído pelos 
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DPI, PCI, DPAQ, DPET e DPIC, um 2º Grupo formado pelas CG, READ e DI e um 3ª 
Grupo composto pelos DEPIS, EM e UD.

Figura 1 – Configuração hJ-BIPLOT, no plano 1-2, e processo de segmentação

Na Figura 2, pode observar-se, a caracterização de cada cluster. As combinações das 
variáveis que mais contribuíram para a formação dos grupos de hospitais foram designadas 
por “Alertas”. A numeração de cada grupo destas variáveis deve-se somente à identificação do 
cluster de indivíduos a ser considerado (por exemplo: cluster 1 corresponde à combinação de 
variáveis Alerta 1). Fixando somente as variáveis com influência nos orçamentos-programa 
de cada U/CH, que são as mais explicadas pelo factor “Diagnósticos Disfuncionais”, à que 
referir que os clusters 1, 2 e 3 são grupos de Hospitais mais associados às “más codificações” e, 
por conseguinte, menor volume de produção internamento susceptível de facturação ao SNS. 
Também estes grupos de U/CH serão os mais conotados com menor qualidade de registos 
clínicos. Relativamente aos clusters 4 e 5, sendo caracterizados pelos grupos de variáveis 
Alerta 4 e Alerta 5, conclui-se que estes hospitais são mais marcados por indicadores de 
produção hospitalar. O cluster 4 sugere que, nestes hospitais, os dias de internamento estão 
altamente relacionados com as readmissões e as complicações com a gravidez, e o cluster 5 de 
indivíduos onde se evidencia a correlação forte entre demora média, as úlceras de decúbito 
e o número de diagnósticos por episódio.
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Figura 2 – Caracterização dos grupos de U/Ch

Face ao exposto anteriormente, considerou-se importante saber a que grupos de 
financiamento estes clusters de hospitais, em maior valor percentual, pertenceriam. Assim, por 
observação da Figura 3, constata-se que os clusters 1 e 3 têm 57,1% e 51,3%, respectivamente, 
de U/CH pertencentes à categoria de financiamento 3. Repare-se que estes grupos de 
hospitais têm em comum variáveis que mais os caracterizam e que estão relacionadas com 
as codificações mal executadas. O cluster 4 tem a maior proporção de indivíduos afectos ao 
grupo de financiamento 1 (42,9%), sendo que os clusters 2 e 5 pertencem ambos à categoria 
de financiamento 4. Por observação complementar, note-se que estes dois últimos grupos 
de hospitais, apesar de estarem na mesma categoria, distinguem substancialmente pelos 
respectivos grupos de variáveis (alertas 2 e 5) que mais os diferenciam: um é caracterizado, 
essencialmente, por variáveis de produção hospitalar (cluster 5) e o outro definido por 
variáveis resultantes de uma codificação disforme. 
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Figura 3 - Caracterização dos grupos de UCh em função do financiamento

Com o objectivo de observar-se as alterações sofridas pelas U/CH influenciadas pelas 
variáveis de estudo, de forma diferida nos três anos consecutivos considerados, tomou-se, 
como exemplo das mudanças das coordenadas no plano, uma UH abreviada por MADE. 
Na Figura 4, observa-se a trajectória sequencial desta UH, cujos pontos referenciados 
na configuração Biplot identificam o ano pela seguinte terminologia: MADE5, MADE6 
e MADE7. Este indivíduo refere-se aos anos de 2005, 2006 e 2007, respectivamente. 
Neste contexto, a projecção ortogonal de um Hospital sobre um vector que representa um 
índice permite-nos conhecer o valor tomado por esse indivíduo nessa variável. Assim, pelas 
projecções ortogonais do MADE nas variáveis que mais contribuem para a caracterização dos 
clusters 1 e 3 (DPI e IPSCA, respectivamente), constata-se que houve uma evolução muito 
distinta nestas variáveis, ao longo dos três anos. Verificou-se uma significativa variação 2006-
2007, traduzida pelo segmento de recta, limitado superior e inferiormente pelas projecções 
ortogonais de cada ano, na variável IPSCA, cujo comportamento das mesmas projecções na 
variável DPI foi absolutamente oposto. Ou seja, as variações do mesmo indivíduo, MADE, 
de 2006 para 2007, nas duas variáveis consideradas, traduziram-se por 60% na IPSCA e 
de 1,8% na DPI. Relativamente à variação de 2005 a 2006, fixadas as mesmas variáveis, o 
MADE teve um comportamento definido por um crescimento de 262% na DPI versus 5% 
na IPSCA. 
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Figura 4 – Trajectória de uma Uh (MADE)

Em suma, estas grandes variações opostas, nos mesmos períodos, nas mesmas 
variáveis fizeram com que esse indivíduo ficasse a ser mais explicado por outros indicadores 
cuja consequência traduziu-se numa mudança de cluster. Ou seja, o caso particularizado pelo 
MADE mostrou que, nos três anos de estudo, mudou de cluster de hospitais, isto é, passou 
a ser melhor definido por outra combinação de variáveis, não obstante ter-se mantido no 
mesmo grupo de Financiamento. No entanto, em termos da qualidade dos registos clínicos, 
esta mudança, de Alerta 3 para Alerta 1, traduziu a passagem para um estado mais conotado 
a graves problemas de codificação clínica. 

Refere-se que toda a análise levada a cabo neste estudo foi executada no programa 
MULTIPLOT (Villardón, 2007).

5. CONCLUSÕES

Mediante o estudo exposto, foi encontrado um  instrumento de análise conducente a um 
processo de identificação das práticas de codificação médica praticadas pelas U/CH.

Conseguiu-se agrupar os Hospitais de Portugal em cinco grandes grupos homogéneos, 
com base em variáveis directas de produção e índices de codificação incorrecta.

Obteve-se um diagnóstico da situação dos Hospitais SNS em função da qualidade dos 
registos clínicos nacionais e respectiva contextualização nos grupos de financiamento de 
acordo com a legislação em vigor.

Através do exemplo, MADE, verificou-se que, nos três anos considerados, este Hospital 
mudou de cluster não obstante ter ficado no mesmo grupo de financiamento. Esta mudança 
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sugere um quadro mais grave em termos da qualidade dos registos clínicos e também de 
maior penalização em termos de facturação ao SNS.

Em suma, foi possível encontrar subconjuntos homogéneos de U/CH com GDH 
clínicamente inadequados, que possibilitem a identificação de perfis de produção hospitalar 
mais concordantes com a actual conjuntura clínico-administrativa.

Conseguir-se-á com este estudo convergir para um instrumento que permita desenvolver 
estratégias futuras mais eficientes, em matéria de financiamento da saúde, tendo por base a 
análise e importância da codificação na produção internamento hospitalar.
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