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Caro colega: 
  
Este é o n.º 2 da nossa newsletter. 
A sua intenção é ser um meio de partilha de informação entre os médicos 
codificadores portugueses preparando caminho para a criação duma 
Associação nacional. Exortamos todos os colegas a participarem, partilhando 
ideias e informação e discutindo os tópicos lançados no fórum.  
  
  
1 - Associação de Codificadores 
     Foi lançado mais um tópico no fórum de discussão, intitulado de 
"Associação dos Médicos Codificadores", com o intuito de se começar a 
discutir o que é que devemos esperar da associação.  
     Não se esqueça que a inscrição é simples e gratuita. Se quiser participar 
num tema já criado faça "postreply"; se quiser lançar um novo tema faça " 
newtopic".  
     Veja em (http://apim.med.up.pt/forum/). Leia e participe! 
  
  
2 - Outro fórum de discussão 
     Para aqueles que se sentem intimidados em participar no nosso fórum 
(http://apim.med.up.pt/forum/ ) sugiro uma visita a 
JustCoding.com (http://www.justcoding.com/discussion_groups/ ) -> ICD-9. 
     Vejam como as pessoas escrevem livremente, sem se preocuparem com a 
forma nem com o conteúdo... 
  
  
3 - Recursos de Codificação 
     A seguir às Official Guidelines o mais fidedigno e autorizado recurso de 
codificação é o Coding Clinic. É caro, conta apenas com 4 edições anuais e é 
sujeito a atrasos. 
Sendo impensável subscrevê-lo cada um de nós, deve fazer todo o sentido ser 
assinado pela Associação, em especial a versão em CD.  
     Do mesmo modo que fiz no meu hospital, tenho incentivado os colegas a 
pedir esta assinatura às Administrações. Hoje em dia há grande sensibilidade 
para o fornecimento de recursos que possam ajudar os gabinetes de 
codificação a cumprir a sua missão.  
     Aqui fica, para os interessados, o apontador para o sítio da AHA onde se 
pode fazer a subscrição: 
https://www.associationstores.org/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=1
0126  
  
     A Dra. Helena Correia, no IGIF em Lisboa, tem sido incansável na utilização 
do Coding Clinic para responder a pedidos de ajuda dos hospitais... Enquanto 
não existir a Associação recorramos a ela.  
  
  
4 - Outros recursos na Internet  



     Para além dos livros da ICD-9-CM podem ser úteis os seus conteúdos 
digitais, as chamadas "public files". São documentos RTF (Rich Text Files) 
facilmente convertíveis em DOC (Word Documents) que poderemos abrir 
quando necessário e pesquizar rapidamente.  
     Além do mais são actualizadas, permitindo-nos tomar contacto com os 
códigos novos, os quais, frequentemente, acabam por desdobrar e esclarecer o 
uso de códigos anteriormente existentes. Os locais para download dos 
diagnósticos e dos procedimentos estão nos sítios dos CDC/NCHS 
http://www.cdc.gov/nchs/icd9.htm#RTF e dos CMS 
http://www.cms.hhs.gov/ICD9ProviderDiagnosticCodes/06_codes.asp#TopOfP
age  
  
  
5 - Um tema de codificação 
Propõe-se esta semana a selecção do diagnóstico principal nas admissões 
relacionadas com mastectomias, mamoplastias e próteses mamárias. veja-se o 
PDF em anexo. 
  
  
6 - Uma dica do programa Auditor 
     O modo mais prático de auditar um conjunto de registos (exportados a partir 
do Integrador de GDHs) é fazer primeiro uma estatística. Peça-se o relatório P 
(Primitivo), seja para o ecrã, seja para a impressora, ou para um ficheiro de 
texto DOC. Analise-se então o relatório, veja-se se existem erros formais - 
códigos inválidos, diagnósticos inaceitáveis ou questionáveis, erros de causas 
externas, codificação múltipla em vez de combinada (para citar apenas alguns 
exemplos). 
     Se existirem problemas, peça-se então uma listagem (descritiva) dos 
registos, seleccionando no menu das mensagens aquelas que foram 
assinaladas. Só depois de analisada esta listagem deveremos passar à revisão 
dos processos propriamente ditos. 
  
  
7 - Agenda 
     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. 
     Reciclagem: 11-12 Julho de 2006. 
  
  
8 - Newsletter 
     A informação está a circular e era esperada! Vejam-se algumas reacções: 
     - Foi com grande satisfação que recebi a notícia da criação de uma associação de 
codificadores, já era tempo! Helena Vale 
     - Obrigada e parabéns pela iniciativa. Concordo plenamente. É muito importante. Aguardo 
mais noticias. Ludovina. 
     - Parabéns pela iniciativa. Da minha parte toda o apoio dentro das possibilidades. Francisco 
Parente 
     - Venho felicitar o caro colega pela iniciativa! Tem todo o meu apoio e vou começar por 
inscrever-me. Ana Lúcia Reis  
     - Excelente! Carvalheira Santos 



     - Felicitações por esta importante iniciativa, que por certo muitos e bons resultados, virá a 
dar num futuro próximo. Arnaldo Nunes.  
     - Sou medico codificador desde 1989. O quanto se desejava este momento. Carlos Reis  
     - Aleluia, Aleluia, Passou a Páscoa e fez-se luz. Finalmente alguns médicos codificadores 
levaram a peito o desejo de se afirmarem nacionalmente e perante a tutela como uma "classe". 
Maria Alina Abrantes  
  
  
------------------------------------------------------------ 
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.  
  
Aviso: as notas de codificação são, sempre que possível, apoiadas em referências do Índice Alfabético, da Lista Tabular e do 
próprio Coding Clinic. No entanto, outras notas são apenas propostas de codificação e, por isso, eventualmente questionáveis. 
Embora válidas no contexto do Hospital de São João, a utilização destas notas noutros contextos é da inteira responsabilidade 
do utilizador, não sendo os autores responsáveis pelos erros, incorrecções e eventuais prejuízos na avaliação externa ou na 
facturação do GDH resultante do agrupamento da informação codificada.  
------------------------------------------------------------ 
�


