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Editorial
Muito trabalho está a decorrer 'nos bastidores', em especial no nosso Portal da Codificação e dos GDH (http://portalcodgdh.min
saude.pt/) , na preparação do 1º Encontro Nacional da Associação dos Médicos Auditores e Codificadores Clínicos (AMACC) e no
projecto de criação na Ordem dos Médicos duma competência em Codificação Clínica.
Alguns colegas, mais cépticos, perguntam se este projecto vai dar frutos. O sucesso está nas nossas mãos, e todos não somos demais
para o conseguir. Creio, sinceramente, que estamos no bom caminho. Os sinais dados pelos órgãos de gestão da Ordem dos Médicos
são disso prova segura.
Para já, é importante manifestarmos ao Bastonário quem somos, quantos somos e que estamos decididos a alcançar este objectivo.
Se ainda não o fez, assine a petição (ver mais em baixo). Queremos entregála ainda este mês.
Já se inscreveu no Portal? Não deixe de o fazer. Não tem custos e dele pode recolher variados recursos que acreditamos importantes
na actividade da codificação clínica. E passará a ser avisado sempre que novas páginas forem criadas.
E já reservou o último fimdesemana de Fevereiro para o nosso Encontro Nacional?
Visite e inscrevase no Portal da
Inscrevase na AMACC
Faça a sua inscrição no Encontro Nacional
Codificação
http://amacc.med.up.pt/ http://newdbserver.med.up.pt/web.care/apim/uploads/1222432674.pdf http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php/Especial:RequestAccount

Portal da Codificação Clínica e dos GDH
A Construção do nosso Portal avança a bom ritmo. Neste momento desenvolvese em várias frentes:

Notas de Codificação
Foram escritas ou modificadas várias páginas nas últimas semanas, entre as quais:
Limpeza e desobstrução de cateteres ou acessos vasculares de hemodiálise
Esporão do calcâneo  17/01/2010
Corpo estranho (osteófito livre) prérotuliano  17/01/2010
"Dog ears" na mama  17/01/2010
Amiodarona  14/01/2010
Colestase intrahepática familiar progressiva  11/01/2010
Plicatura de bolhas pulmonares  11/01/2010
Inserção de stent na uretra  10/01/2010
Corpus albicans do ovário  15/01/2010
Prótese de Patch Composix Kugel (da Bard) (com figuras)  07/01/2010
Timpanotomia exploradora  2/01/2010
Codificação múltipla: situações típicas  2/01/2010
A partir deste momento sempre que uma página for criada ou for objecto de uma modificação significativa será enviada por email a
todos os inscritos no Portal. É uma forma de a informação circular atempadamente e de nos mantermos actualizados. No entanto, se
alguém por qualquer razão preferir não receber as novidades, diga, por favor.

História dos cursos de formação em CID9MC e listas dos formandos
Está a recolherse o historial dos cursos de formação desde Março de 1988, data do primeiro curso. Em cada um deles registase a
data, o local e a lista dos formadores e dos formandos. Assim se faz história. Mas não temos registo de todos os cursos. Por isso
pedimos que nos ajudem com as listas dos cursos em falta. Até pode haver lugar para fotografias (descubram num dos primeiros
cursos a professora americana Sheryl Rimer).
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Hospitais: listagem (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Hospitais)
Já existe uma listagem de hospitais (alguns mesmo já extintos), centros hospitalares e unidades locais de saúde. Em cada um deles
pretendemos registar algumas das suas características e, em especial, os seus médicos codificadores. Visite a página da sua
instituição e faça as correcções necessárias ou, se preferir, dênos conhecimento do que é necessário alterar ou acrescentar.

Programa Auditor
A descrição de cada mensagem do programa Auditor vai sendo aperfeiçoada e, progressivamente, ilustrada com 'screenshots'. Eis
alguns exemplos:
Este código como DP não pode ser utilizado com este agrupador (542)  17/01/2010
Data/hora de alta hospitalar diferente da data/hora de alta do Serviço (361)  16/01/2010
A idade registada (x ano(s)) e a idade calculada (y dia(s)) são diferentes (7)  16/01/2010
Data/hora de admissão hospitalar diferente da data/hora de entrada no Serviço (359)  16/01/2010
Procedimento cirúrgico (INT) agrupado em GDH Médico (789)  15/01/2010

Conceitos Estatísticos em Saúde
Depois duma primeira e extensa lista de artigos dedicados às definições e aos conceitos estatísticos, algumas outras páginas se vão
acrescentando ou modificando. Veja como se podem classificar, por exemplo, os hospitais:
Hospital: definição e classificação  12/01/2010

GDH
Toda a codificação efectuada nos hospitais do SNS alimenta uma base de dados que já alberga vários milhões de registos. É de
grande valor para investigação epidemiológica. Mas é necessário conhecer algumas das suas limitações. Por exemplo:
Exploração das Bases de Dados dos GDH  10/01/2010

Ferramentas
Construir páginas 'wiki' exige alguma formação inicial. Por isso se fizeram já algumas páginas para ajudar a construção. Uma delas
trata da simples inserção de um link externo ou URL:
Inserção de um link externo  16/01/2010

SIGIC
O pagamento da produção adicional no âmbito do SIGIC é regulado por normas específicas, em alguns casos muito diferentes das
regras de codificação da CID9MC, e baseiase no pagamento de cirurgias por GDH (em vez de internamentos). O que implica um ou
mais GDH por episódio, e um registo das cirurgias muito especial... É uma área pouco divulgada e que pode permitir abusos. A página
seguinte, que fica a meio caminho entre um artigo técnico e um artigo de opinião, discute esta temática:
Procedimentos associados versus procedimentos independentes  15/01/2010

Produção hospitalar e facturação
Os episódios codificados são utilizados não só para facturar, e daí depende a sobrevivência da instituição, mas também para medir a
produção e servir de negociação na contratualização. Episódios inválidos são retirados da produção e não contabilizados. Mas o que
torna um episódio inválido? A página seguinte começa a discutir este conceito mas está ainda longe de esclarecer e cumprir o seu
objectivo. Não querem contribuir completando algum dos tópicos já identificados?
Episódio de internamento inválido

Associação dos Médicos Auditores e Codificadores Clínicos (AMACC)
A actividade actual concentrase na preparação do nosso Encontro Nacional no último fimdesemana de Fevereiro. E durante o
encontro irá realizarse também a AssembleiaGeral da AMACC. A informação ainda não chegou a todos os colegas codificadores e
temos de passar palavra. O encontro não será ainda um 'Congresso internacional' mas queremos lá chegar. E trazer (em colaboração
com a ACSS) formadores dos EUA para a área da ICD10CM e da ICD1PCS.
São palavras como estas que nos fazem seguir em frente:
"Acho uma mais valia o portal da codificação recentemente criado.
De agora em diante acho que podemos trabalhar de outra maneira e com melhor qualidade.
Felicitovos pelo trabalho persistente que têm desenvolvido.
Recebemos sempre as vossas informações que nos actualizam sobre a situação constante do vosso trabalho.
Por falta de tempo e só por isso não temos podido corresponder como queríamos a este tão elevado esforço para criar até uma
competência em codificação clínica.
No próximo Congresso estará presente a nossa representante e isso fará com que possamos também ser conhecidos a nível
Nacional uma vez que no portal da Codificação não aparecem os codificadores da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE
(ULSBA)
BEJA!
Vamos acompanhando com interesse este trabalho e faremos um esforço para estarmos tambem mais presentes!
Saudações
Emilia Duro
Uma das Codificadoras da ULSBA!" (18/1/2010)
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Projecto de criação na Ordem dos Médicos da competência em codificação clínica
A possibilidade de criação duma competência em codificação clínica na Ordem dos Médicos é a única maneira de vermos reconhecido
o nosso trabalho. De sermos considerados como 'peças' importantes não só na máquina produtiva dos hospitais mas também como
profissionais e pares qualificados, competentes e respeitados no tratamento e na classificação da informação clínica. E podermos
atingir o grau de perito, de especialista ou outra graduação que viermos a definir. E de se determinarem os requisitos para a
certificação desta competência e para a sua manutenção. É que não basta a formação inicial: é necessária actualização para que a
codificação se mantenha de qualidade.
Voltamos a repetir o pedido feito na newsletter anterior: escrevam pedidos em nome pessoal, dirigidos ao Bastonário da Ordem
dos Médicos, 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)
E que o ofício seja remetido por correio ao cuidado 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 ainda durante o mês
de Janeiro.

1º Encontro Nacional
Para além da possibilidade de nos conhecermos ou de voltarmos a encontrarnos e podermos trocar experiências, este encontro terá
lugar para alguns workshops de codificação e para temas de interesse como o financiamento e os GDH.
Veja o cartaz em http://newdbserver.med.up.pt/web.care/apim/uploads/6459591677.pdf
Consulte o programa em http://newdbserver.med.up.pt/web.care/apim/uploads/2749249868.pdf
Descarregue o impresso da inscrição em http://newdbserver.med.up.pt/web.care/apim/uploads/1222432674.pdf

Agenda
Seminário de Codificação no Hospital de São João: Sábado, 6 de Fevereiro, 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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