
Newsletter codificacao #1 - 22/05/2006 
 
Prezados Colegas: 
  
A máquina está em movimento. O número de destinatários desta circular / 
newsletter ascende já a 112 contactos. Pena que alguns não estejam 
actualizados ou não tenham espaço na caixa do correio! 
  
1 - Associação de Codificadores 
     As tarefas em curso para a preparação da primeira reunião, a acontecer em 
Dezembro, resumem-se, para já a: definição dos objectivos da Associação; 
elaboração duma proposta de Estatutos; escolha dum local para a reunião 
(estamos a pensar começar no centro - Coimbra); especificação do programa 
da reunião; angariação de eventuais patrocínios. Se pensa que pode ajudar em 
qualquer destas tarefas contacte-nos!  
  
2 - Fórum de discussão  
     O fórum foi lançado utilizando recursos da APIM. Os primeiros tópicos foram 
a própria área dos Codificadores (eventual criação dum "site"); o basalioma; o 
programa Auditor. A inscrição é simples e gratuita. Se quiser participar num 
tema faça " postreply"; se quiser lançar um novo tema faça "newtopic ". 
Mantendo os temas separados será mais fácil localizá-los. 
     Participe. 
  
3 - Recursos de Codificação 
     O mais importante recurso de codificação pela CID-9-MC são as ICD-9-CM 
Official Guidelines for Coding and Reporting. Foram actualizadas em 
1/12/2005. São uma óptima fonte de consulta. Veja-as e faça download do site 
dos CDC: 
http://www.cdc.gov/nchs/datawh/ftpserv/ftpicd9/ftpicd9.htm#guidelines  
  
4 - Outros recursos na Internet  
     Aqui fica uma primeira sugestão: a newsletter da HCPro, HCProf Coder 
Connection tem alguns temas dedicados à ICD-9-CM. Vale a pena passar-lhe 
os olhos e, inclusive, ver os cartoons dedicados à codificação. Subscreva-a em 
http://www.hcmarketplace.com/Listings.cfm?topic=PT_EZ 
  
5 - Um tema de codificação 
Esta semana proponho os achados anormais (abnormal findings) 
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6 - Uma dica do programa Auditor 
A primeira dica não pode deixar de ser o <SHIFT><SPACE>  
Quando estiver a seleccionar linhas no menu de selecção de mensagens 
"ERROS/MENSAGENS A SELECCIONAR" a tecla <ENTER> selecciona a 
linha em que está o cursor mas des-selecciona todas as linhas que tenham 
sido seleccionadas previamente. Assim, quando quiser sair deste menu com a 
linha "* OK, Continuar *" a tecla <ENTER> seleccionará o OK mas desactivará 
as linhas das mensagens que escolheu, partindo para uma auditoria sem 
qualquer mensagem seleccionada!  
É uma razão de "mau funcionamento" do programa habitualmente relatada. 
Por isso, não se esqueça: utilize sempre <SHIFT><SPACE> neste menu, quer 
para seleccionar as linhas (mensagens) quer para sair do menu com o OK, 
Continuar. 
Mantenha primeiro a tecla <SHIFT> (teclas com uma seta para cima - 
existe uma de cada lado do teclado) pressionada e, sem a largar, carregue em 
<SPACE>; só então deve soltar as duas teclas. 
  
6 - Agenda 
Está a decorrer um curso de Formação:16-19 e 23-26 de Maio. 
Reunião da equipa de Formadores e Auditores no dia 31/5/2006 no IGIF em 
Lisboa . 
Formação em Auditoria da Codificação Clínica: 4-6 de Julho de 2006 no IGIF 
do Porto. 
  
------------------------------------------------------------ 
Participe nesta newsletter com informações ou temas para discussão. 
  
Se não for médico codificador ou auditor, ou se não quiser receber esta 
Newsletter, envie um mail para fernando@med.up.pt com a assunto 
"unsubscribe ". 
  
Se quiser inscrever um colega na lista de subscriptores, envie um mail para 
fernando@med.up.pt com a assunto " subscribe" e o nome, hospital e 
endereço de e-mail. 
  
Se não tiver espaço suficiente na caixa do correio, diga-me, e convidá-lo-ei 
para o GMail (o mail do Google) que dá 2 GB de espaço gratuito! Se 
necessário, crie uma conta nos portais gratuitos (sapo, aeiou, iol, etc.) apenas 
para me enviar um e-mail, uma vez que o convite do GMail segue 
obrigatoriamente por correio electrónico.  
------------------------------------------------------------ 


