
Newsletter Codificação # 12 - 27/09/2007  
  
  
  
  
                Estão abertas as inscrições para a  
  
  
 1ª Reunião Nacional dos Médicos Codificadores            
  
Porque temos necessidade de saber quantas presenças vamos ter na nossa reunião foi criado um 
mecanismo de inscrição online. Por favor, se conta estar presenta, inscreva-se já: vá a 
http://amacc.med.up.pt/ 
  
A identificação da área de trabalho ou especialidade tem a ver não só com os pedidos que estamos 
a fazer a laboratórios para que nos apoiem, como também para projectar os recursos especializados 
de codificação que esperamos desenvolver.  
  
A identificação da instituição ou hospital destina-se a avaliar a possível representatividade da 
associação. Deveremos poder saber quais os hospitais em que não temos qualquer contacto. 
  
O pedido do número da Ordem tem uma justificação operacional. É, por exemplo, uma forma de 
distinguir colegas com nomes semelhantes. 
Receberemos também observadores, os quais terão possibilidade de uma inscrição diferente. 
  
 
   - Organização:  
  
Para além do que ficou dito na Newsletter # 11, continua a ser necessária coordenação na 
organização deste evento. Se pode ajudar diga! 
  
Relembro a necessidade de divulgação : já falou com todos os colegas codificadores no seu próprio 
hospital?  
  
Acrescento outra área de ajuda: a da reportagem ! Se tem jeito e experiência, leve a sua máquina 
fotográfica digital: as fotos dos colegas que fizeram formação connosco e que vamos rever ao fim de 
muitos anos ficarão depois disponíveis no sítio da Associação.  
  
 
   - Agenda:  
  
   - a Dra. Margarida Bentes, da IASIST, que iria falar do futuro dos GDHs não vai poder estar; no 
entanto prometeu-nos a sua presença num próximo evento;  
   - a Dra. Maria do Céu Valente (actual responsável do DDSFG da ACSS) já confirmou a sua 
participação: irá falar-nos sobre a temática candente do que gira à volta dos GDHs de Ambulatório;  
   - irá abordar-se um tema de codificação da actualidade (por exemplo: sépsis, SIRS, MOF, que têm 
regras próprias e códigos novos); 
   - mas o principal será a discussão da proposta de estatutos; conto poder divulgar o draft existente 
com a próxima newsletter; 
   - aceitam-se outras sugestões. 
  


