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Editorial
Terminou 2009. Muito aconteceu durante este ano na nossa área de interesse. Temos também todos os motivos para esperar que 2010 nos traga muitas
outras oportunidades de melhoria e de crescimento pessoal.
Tivemos a Assembleia Geral da AMACC em Março.
Pela primeira vez foram publicadas duas portarias dos GDH num único ano (a primeira em Março e a segunda em Julho) às quais se veio juntar, mais
tarde, a muito ansiada revisão da portaria da produção adicional[1].
Os EUA agendam finalmente a obrigatoriedade da utilização da ICD10CM e da ICD10PCS para Outubro de 2013. E Portugal começa a penssar não só
na necessária formação como também nos passos a dar para a substituição do agrupador APDRG pelo APRDRG.
O Integrador foi substituído. Agora é com o WebGDH que temos de trabalhar. Os primeiros tempos são difíceis. É preciso paciência.
O programa Auditor teve também de ser actualizado.
O Portal da Codificação e dos GDH é agora uma realidade. Nele podemos depositar e consultar recursos vários, partilhar ideias, votar Notas de
Codificação.
O Bastonário da Ordem dos Médicos já recebeu representantes da AMACC. O projecto da criação da Competência em Codificação Clínica vai ser
lançado. Que esta Ano Novo de 2010 aumente em nós os motivos para investirmos na formação pessoal e nos empenharmos numa codificação de
qualidade que responda não só aos objectivos da facturação e do financiamento como também da informação clínica que fica armazenada para
consulta, epidemiologia e estatística.
Inscrevase na AMACC Faça a sua inscrição no Encontro Nacional
Visite e inscrevase no Portal da Codificação
http://amacc.med.up.pt/ http://newdbserver.med.up.pt/web.care/apim/uploads/1222432674.pdf http://codplus.gim.med.up.pt/index.php/Especial:RequestAccount

Criação da competência em Codificação Clínica
Foram já contactados vários responsáveis da Ordem dos Médicos no sentido da sua sensibilização para a possibilidade da criação duma competência em
Codificação Clínica. Apesar de ter sido demonstrada receptividade para esta ideia foi pedido que os médicos codificadores se manifestem. Pedese,
então, que se escrevam pedidos em nome pessoal, dirigidos ao Bastonário, com o seguinte teor:

Digníssimo Bastonário da Ordem dos Médicos
Dr. Pedro Nunes
O abaixoassinado, nome, com a Cédula Profissional nº , com a Graduação de Especialista/Assistente Graduado/Consultor/Chefe de
Serviço de , a exercer igualmente a actividade de Codificador Clinico/Auditor Interno de Codificação Clinica/Formador para a
área de Codificação Clinica/Auditor Externo de Codificação Clinica, vem, por este meio, solicitar a Vª Exª se digne autorizar a abertura do
processo para a criação de Competência em Codificação Clinica.
Sem outro assunto, e certo da atenção de Vª Exª, subscrevome atenciosamente.
local,  de Dezembro de 2009
assinatura,
(Dr. nome clínico)
Pedese assim, a todos os colegas, que escrevam este ofício e o remetam por correio ao cuidados de
Carlos Santos
Gabinete de Auditoria e Codificação Clínica
Hospital de S. Pedro
Avenida da Noruega
5000508 Vila Real
Pretendese o maior número possível de assinaturas para que o dossiê possa ser organizado e entregue na OM no fim da primeira quinzena de Janeiro.

ACSS desenvolve Portal da Codificação Clínica e dos GDH
Conforme notícia no sítio da ACSS [2] foi aberto o Portal da Codificação. É um espaço nosso, de utilização preferencial. Está aberto ao público em geral
mas a maior parte das funcionalidades existentes só são acessíveis após inscrição. Por isso, se ainda não o fez, vá a http://codplus.gim.med.up.pt/ (o
link da ACSS www.portalcodgdh.minsaude.pt nem sempre parece estar operacional) clique em 'entrar' (no canto superior direito do ecrã), depois em
'Criar uma conta'; preencha então o formulário que lhe é apresentado. Receberá a aprovação, posteriormente, através do correio electrónico.
A inscrição darlheá direitos de criação e edição de páginas e, se for formador ou auditor externo da equipa da ACSS, poderá mesmo participar na
votação das páginas mais polémicas, aquelas em que, na ausência de orientações específicas nas guidelines ou no Coding Clinic, necessitam de algum
estudo, reflexão, propostas e obtenção de consenso. E é nos casos, que esperamos excepcionais, da não obtenção de consensos, que as orientações
resultarão dos votos (esclarecidos) da maioria.
Veja a página, já em votação, da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e insuficiência respiratória, em que a questão que se coloca é a da
definição dos casos de "falência respiratória" (códigos 518.81, 518.83 e 518.84) quando na nossa linguagem corrente apenas utilizamos a designação de
"insuficiência respiratória" e com ela abrangemos todas as situações.
O portal tem um componente muito importante em Notas de Codificação. São ajudas à codificação em áreas menos comuns ou que representam alguma
dificuldade na obtenção da codificação mais adequada respeitando as guidelines aplicáveis. Veja algumas das últimas notas criadas ou modificadas
recentemente:
Acretismo da placenta
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Compasso de GardnerWells
Exteriorização de válvula de Ahmed
Homoenxerto
Varetas de Titanium Elastic Nail (TEN)
Se se deparar com uma abreviatura ou acrónimo desconhecido, experimente traduzilo na colecção de
Abreviaturas, acrónimos e siglas: A  H...

I  Q...

R  Z.

Outra área rica em definições é a dos Conceitos estatísticos em saúde. Lá poderá encontrar temas como os seguintes:
Episódio de internamento inválido
Índice de CaseMix (ICM)
Lotação oficial
O tema dos Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH) está representado com páginas que fazem a sua apresentação, que discutem a sua articulação
com a facturação ou o financiamento, ou que contam a sua história em Portugal:
Circular Normativa Nº 1/89
GDH 261  Procedimentos na mama por doença não maligna excepto biópsia e excisão local
Portaria n.º 852/2009 de 7 de Agosto
Versões dos códigos da CID9MC e do Agrupador
Aplicações como o programa Auditor e aplicação WebGDH estão também representadas. Acompanhe os últimos desenvolvimentos do primeiro e
participe na identificação dos problemas do WEbGDH.
Mensagens do programa Auditor
Veja, por exemplo, o que está por detrás da mensagem
Procedimento cirúrgico (INT) agrupado em GDH Médico (789)
Veja o Arquivo das newsletters de Codificação
Verifique se a equipa de médicos codificadores e auditores do seu hospital está bem identificada; participe na reconstrução da história dos cursos de
codificação:
Médicos auditores
Médicos codificadores
Lista dos formandos
Programe a sua agenda com as acções de formação previstas para 2010:
Agenda dos cursos de codificação
Aprenda como participar activamente no portal utilizando ferramentas de construção de páginas:
Alteração do tipo de letra: negrito, itálico, sublinhado, etc.
Colocar referências ou
Inserção de uma figura

Um tema de Codificação
Não faz sentido codificar "elevação da PCR" simultaneamente com "infecção". Não se codificam resultados de análises! Também não faz sentido codificar
"bacteriologia positiva" simultaneamente com "infecção". Veja a discussão destas afirmações na página
Infecção e exames bacteriológicos.

WebGDH
Foi instalada em 23/12/2009, nos hospitais piloto, a versão 1.16 do WebGDH. Segundo a empresa responsável, foram as seguintes as correcções
efectuadas:

Melhoria de performance:
Inclusão dos relatórios de Ambulatório Médico que apresentam uma melhoria de performance significativa em relação à versão anterior;

Melhoria de funcionalidade:
A funcionalidade de associação de utilizador com perfil passou a ter opção de editar;

Correcção de anomalias, nomeadamente:
Correcção do processo de envio para agrupamento, que permite impedir que o consumo de CPU vá para 100% e bloqueie a máquina
quando existem mais de dois utilizadores a agrupar em simultêneo. Recordamos que o funcionamento da aplicação agrupador 3M Case
Key Mixer não suporta concorrência, pelo que o agrupamento em simultâneo pode resultar em alguma perda de performance derivada
desta característica da aplicação 3M;
Correcções várias ao nível do ficheiro DBF:
Foram corrigidas algumas situações de erro que faziam com que alguns registos fossem incluídos em alguns dos ficheiros DBF e
noutras não;
Correcção de anomalias que impediam a inclusão de procedimentos importados do SONHO no ficheiro;
Correcção do preenchimento do campo de préoperatório;
Correcção quando se colocada o serviço de alta no filtro;
Correcção do filtro "agrupados/facturado";
Correcção do filtro "para facturação";
Alteração de todos os filtros de modo a tornar a data de fim inclusiva (e não exclusiva, como acontecia até aqui);
Correcção nos vários relatórios para inclusão de procedimentos importados do SONHO;
Correcção do filtro de médico responsável no relatório de lista reduzida de internamento;
Correcção na folha de Ambulatório Médico: na lista de sessões estavam a aparecer sessões de origem diferente
Correcção na folha de Internamento, a descrição do serviço não estava correcta quando a especialidade é prevista
Correcção na exportação para Excel da listagem por processo de internamento

Encontro Nacional da AMACC
Estamos a menos de dois meses do Encontro Nacional da AMACC. Será uma oportunidade única que não poderemos desperdiçar.
Consulte a página da AMCC em http://amacc.med.up.pt/. Veja o cartaz (http://newdbserver.med.up.pt/web.care/apim/uploads/6459591677.pdf), o
programa
(http://newdbserver.med.up.pt/web.care/apim/uploads/2749249868.pdf)
e
o
boletim
de
inscrição
(http://newdbserver.med.up.pt/web.care/apim/uploads/1222432674.pdf).

Agenda
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Seminário de Codificação no Hospital de São João: Sábado, 9 de Janeiro, 10H00 nos Anfiteatros das Clínicas, piso 2.
Formação em Codificação pela CID9MC: 2 a 5 e 9 a 12 de Março
Reciclagem: 17 a 18 de Fevereiro
Reunião da Equipe: 16 de Março (3ª feira)
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