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Editorial
As linhas desta Newsletter da Codificação centramse em dois temas principais: a AMACC e o Portal da
Codificação e dos GDH (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/P%C3%A1gina_principal) .
A nossa Associação teve o seu Encontro Nacional em Fevereiro
progressivamente como repositório de informação e centro de referência.

e

o

Portal

estabelecese

O nosso empenho deverá ser, em conformidade, nestes dois sentidos: colaborar na criação da
competência em codificação clínica e participar no enriquecimento do Portal.
Para a prossecução da primeira, e se assinámos a petição ao Bastonário da Ordem dos Médicos (se não o
fizemos, ainda estamos a tempo de o fazer) bastará estar atento à resposta da Ordem, que nos
prometeram favorável, e reflectir sobre o modo como a certificação da 'competência em codificação
clínica' deverá ser definida.
Já a participação no Portal deverá ser um pouco mais activa. Vários colegas foram já chamados a ser
'editores' dos conteúdos por especialidade e vão fazer revisão das notas de codificação existente. Todos
temos uma palavra a dizer, pelo menos dentro da nossa especialidade. E se não podemos ou queremos
modificar as páginas existentes, pelo menos devemos discutir, registar ou enviar sugestão para os
editores.
Participemos. Uma Associação é mais do que um conjunto de indivíduos com interesses comuns. É uma
comunidade intercolaborativa em que cada elemento tem algo para dar.

Inscrevase na AMACC
Visite e inscrevase no Portal da Codificação
http://amacc.med.up.pt/ http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Especial:RequestAccount

A AMACC e o Encontro Nacional
Realizouse no passado dia 27 de Fevereiro o Encontro Nacional de Auditores e Codificadores
Clínicos (AMACC). Foi um momento alto da nossa caminhada como Associação. Houve partilha de
experiências, tempo de formação e oportunidade de discussão de vários temas. As faltas repetidas de luz
eléctrica durante a tarde, impedindo a projecção de algumas apresentações, não obstaram que oradores
brilhantes nos entusiasmassem com temas de interesse actual.
Foi entretanto criada uma página neste Portal dedicada à AMACC: está em Associação dos Médicos
Auditores e Codificadores Clínicos (AMACC). Aí podemos encontrar, para além de informações
importantes como o registo, os estatutos e as actas das AssembleiasGerais da Associação, as
apresentações do histórico primeiro Encontro de 2007 e deste último Encontro de 2009.
http://wikifarinha.gim.med.up.pt/index.php/Newsletter_da_Codifica%C3%A7%C3%A3o_N.27__11_de_Abril_de_2010
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Para os mais distraídos com cotas em atraso fica ainda a informação necessária para o seu pagamento
através de transferência bancária.
Aproveitamos para pedir a quem não tenham chegado ainda os recibos em falta, que enviem o seu
endereço para a AMACC (amacc@med.up.pt) pois a falta do envio pode ter sido, precisamente, por não
haver o necessário endereço do correio.

Notícias do Portal da Codificação e dos GDH
O nosso Portal tem continuado a ser preenchido com conteúdos que, acreditamos, são de utilidade. Por
outro lado está a fazerse um esforço na classificação das páginas por categorias de modo que seja mais
fácil encontrar rapidamente as informações relacionadas com um determinado tema a investigar. Aqui
deixamos, por isso, a indicação de algumas das mais recentes:
Categorias:
Anatomia (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Anatomia) : para encontrar
rapidamente um dos esquemas existentes sobre anatomia.
Figuras
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php?
title=Categoria:Figuras&action=edit&redlink=1) : para procurar uma imagem
Conceitos
estatísticos
em
saúde
(http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php/Categoria:Conceitos_estat%C3%ADsticos_em_sa%C3%BAde) : saiba o que é,
por exemplo, a Taxa de masculinidade de nadosvivos
Doenças
profissionais
(http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php/Categoria:Doen%C3%A7as_profissionais)
Endoscopias (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Endoscopias)
Legislação
Transplantes
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Transplantes)
colheitas de órgãos e transplantes
Produção adicional: SIGIC, propostas cirúrgicas, produção base e produção adicional...
Circular Informativa n.º 1 de 22/2/2010
Declaração da Ordem dos Médicos  Critérios de morte cerebral

:

sobre

Lista
de
Notas
de
codificação
(http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php/Categoria:Notas_de_codifica%C3%A7%C3%A3o) : veja, por exemplo
Anuloplastia vertebral
AVC isquémico com transformação hemorrágica
Espectroscopia
Fístula de líquor (líquido céfaloraquidiano)
Pólipo do colon
Remoção endoscópica de corpo estranho intravascular
Remoção endoscópica de prótese esofágica
Superficialização de vaso sanguíneo
e agrupadas por categorias como:
Procedimentos (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Procedimentos)
Cirurgia Plástica (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Cirurgia_Pl%C3%A1stica)
Especialidades
cirúrgicas
(http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php/Categoria:Especialidades_cir%C3%BArgicas)
Especialidades
médicas
(http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php/Categoria:Especialidades_m%C3%A9dicas)
Explicação de mensagens do programa Auditor
Diagnóstico de fractura (x) sem procedimento de redução (413)
Procedimento cirúrgico (INT) agrupado em GDH Médico (789)
Verificar a não codificação da morfologia em diagnóstico de neoplasia (896)
Verificar sequenciação síndromo coronário intermediário vs aterosclerose coronária (863)
Discussão
O que é uma Prótese?
Quais os elementos mínimos do Processo clínico?
Insuficiência cardíaca esquerda: Insuficiência cardíaca esquerda associada a insuficiência direita
(647)
As complicações traduzem má prática?: Complicações relacionadas com procedimentos cirúrgicos
Artigos de Bibliografia (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Bibliografia) . Eis
alguns exemplos:
A eficácia de uma ferramenta de validação na melhoria da qualidade de dados hospitalares
http://wikifarinha.gim.med.up.pt/index.php/Newsletter_da_Codifica%C3%A7%C3%A3o_N.27__11_de_Abril_de_2010
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DRGs: Are patients in jepardy?
Medical error: the second victim
A Comparison of Inhospital Mortality Risk Conferred by High Hospital Occupancy, Differences in
Nurse Staffing Levels, Weekend Admission, and Seasonal Influenza
Apresentações
Indicadores e Auditoria à Codificação Clínica
Insuficiência Renal e Codificação Clínica
Codificação da Sepsis
Exercícios de codificação
No próximo seminário de codificação (no Hospital de São João) vão discutirse, entre outros
temas, os procedimentos endoscópicos nas vias biliares. Os interessados deverão perpararse
codificando o proposto nas páginas
ColangioPancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE)
Próteses biliares
Os primeiros Editores que se ofereceram ou foram nomeados dividiramse por várias categorias
do Portal:
Ana
Fonte

Indicadores
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php?
title=Categoria:Indicadores&action=edit&redlink=1)
Carlos
Santos

Anomalias
Congénitas
(http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php/Categoria:Anomalias_Cong%C3%A9nitas)
,
Cirurgia
Geral
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Cirurgia_Geral)
,
Endoscopias
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Endoscopias)
,
Neonatologia
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Neonatologia)
,
Pediatria
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Pediatria)
,
Pediatria
Cirúrgica
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Pediatria_Cir%C3%BArgica)
Cláudia Borges  GDH (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:GDH)
Fernando Lopes  Neurologia e Neurocirurgia (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php?
title=Categoria:Neurologia_e_Neurocirurgia&action=edit&redlink=1)
Conceição
Barata

Aparelho
Circulatório
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php?
title=Categoria:Aparelho_Circulat%C3%B3rio&action=edit&redlink=1)
,
Aparelho
Digestivo
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php?
title=Categoria:Aparelho_Digestivo&action=edit&redlink=1)
,
Efeitos
adversos
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php?
title=Categoria:Efeitos_adversos&action=edit&redlink=1)
,
Hemodinâmica
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php?
title=Categoria:Hemodin%C3%A2mica&action=edit&redlink=1) ,
Rosa Neto  Ginecologia (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Ginecologia) ,
Obstetrícia (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Obstetr%C3%ADcia)
Teresa
Matias

Doenças
Infecciosas
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php?
title=Categoria:Infec%C3%A7%C3%A3o/Infecciologia&action=edit&redlink=1)
,
Doenças
Metabólicas
(http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php/Categoria:Doen%C3%A7as_Metab%C3%B3licas)
,
História
de
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php?
title=Categoria:Hist%C3%B3ria&action=edit&redlink=1) , Imagiologia (http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php?title=Categoria:Imagiologia&action=edit&redlink=1)
,
Neoplasias
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php?title=Categoria:Neoplasias&action=edit&redlink=1)
Zé Seno  Fracturas (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Fracturas) , Ortopedia
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Ortopedia)
 se pensa que pode ajudar a rever / editar outras páginas do Portal, por favor escrevanos
um email com a sua proposta.

Um tema de codificação
A codificação dos AVC ainda suscita algumas dúvidas.
Durante muitos anos codificámos os AVC não especificados na categoria 436. Mas em 2004 a CID9MC
orientou a codificação do AVC não especificado para o código 434.91 Oclusão de artéria cerebral, não
especificada, com enfarte cerebral. Vejase no ínidice alfabético:
Stroke 434.91
E o AVC isquémico codificase exactamente deste modo:
Stroke / ischemic 434.91
Há quem hesite nesta classificação argumentando que um 'AVC' não é necessariamente um 'enfarte'. Mas
as instruções da CID9MC, explicadas no Coding Clinic, são claras. Um AVC não é um AIT. Pelo modo
como utilizamos este termo, o AVC (em inglês, Stroke) é uma lesão cerebral real, com maior ou menor
http://wikifarinha.gim.med.up.pt/index.php/Newsletter_da_Codifica%C3%A7%C3%A3o_N.27__11_de_Abril_de_2010
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tradução imagiológica, com manifestações mais ou menos ligeiras, com evolução mais ou menos
favorável.
O facto de as instruções apontarem para 'enfarte' e não para hemorragia, para trombose ou para embolia
resulta das estatísticas da sua incidência.
Vejamse as notas de codificação sobre os AVC a partir da página AVC isquémico com transformação
hemorrágica.

Classificação e codificação da insuficiência respiratória
Porque a CID9MC apresenta códigos distintos para 'insuficiência' (insufficiency) e para 'falência' (failure)
respiratória e porque em Portugal não se usa o termo de 'falência' respiratória, tem sido muito pouco
consensual entre nós a codificação das várias formas de insuficiência respiratória.
As páginas a seguir indicadas abordaram este tema:
Insuficiência respiratória
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e insuficiência respiratória
DPOC com insuficiência respiratória
Na última reunião da equipa de formadores e auditores externos da codificação clínica, que decorreu na
ACSS em Lisboa no dia 16/3/2010 foi discutido largamente este tema tendose conseguido um consenso
alargado da sua codificação. Seguiuse um tempo de reflexão que terminará com uma discussão e
aprovação final numa próxima reunião extraordinária.

Agenda
(Nota: estas datas podem não ser definitivas e vir a ser alteradas)

Formação em Codificação pela CID9MC
Maio: 18 a 21 e 25 a 28
Outubro: 12 a 15 e 19 a 22
Novembro: 16 a 19 e 23 a 26

Reciclagem
Maio: 11 e 12
Outubro: 6 e 7
Novembro: 3 e 4

Auditoria interna da Codificação Clínica
Maio: 5 a 7 (em Lisboa)
Julho: 21 a 23 (no Porto?)

Reuniões da Equipe
16 de Junho (4ª feira)
30 de Setembro (5ª feira, no Porto?)
14 de Dezembro (3ª feira)

Seminários de codificação (no Hospital de São João)
17 de Abril (Sábado) das 10h00 às 12h30 no Anfiteatro das Clínicas 1
15 de Maio
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