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

Se não conseguir visualizar corretamente
veja a newsletter no Portal (http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php/Newsletter_da_Codifica%C3%A7%C3%A3o_N.29_
_15_de_Junho_de_2010)
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Editorial
Estamos a meio do ano de 2010. A versão inicial do WebGDH foi instalada em Setembro de 2009. O Portal da Codificação e dos GDH
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/) arrancou em Dezembro. O nosso encontro nacional foi em Fevereiro e, na sua sequência,
entregámos à Ordem dos Médicos um pedido formal de lançamento dum projecto de criação duma competência em codificação
clínica. Continuam as formações, as reciclagens e os seminários. Como está o nosso empenho nesta actividade?

O Portal pode dar indicações sobre a utilização dos recursos disponíveis para a nossas actividade de Codificação clínica. Conforme se
pode ver no gráfico do Google Analytics produzido hoje, houve um crescendo de acessos ao até meados de Abril (altura da última
newsletter), ao qual se seguiu um decréscimo de utilização progressivo.
Escusado será perguntar se já navegou no Portal. Mas já se manifestou sobre o que procurou e que não existia? Sobre os temas que
gostaria de ver tratados, ou os recursos a que gostaria de ter acesso?

O Portal da Codificação e dos GDH
O nosso Portal de Codificação e dos GDH é, cada vez mais, uma ferramenta de trabalho. Porque lá encontramos respostas a
problemas de codificação. Porque recolhe e aponta para variados recursos que assim ficam ao alcance dum clique: portarias
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Portarias)
e
circulares
normativas
(http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php/Categoria:Circulares_Normativas)
,
notas
de
codificação
(http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php/Categoria:Notas_de_codifica%C3%A7%C3%A3o) , apresentações temáticas como a da Qualidade da informação
clínica codificada, bibliografia (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Bibliografia) , pessoas (http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php/Categoria:Pessoas) , hospitais (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Categoria:Hospitais) , etc. etc.
Fazer codificação ou auditoria com acesso ao Portal pode constituir uma experiência gratificante.
Já viu como, a partir dum código cirúrgico, pode saber quais os GDH possíveis?
por exemplo, 53.02 (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Especial:Busca?search=53.02&fulltext=Pesquisa)
Precisa de saber se um determinado procedimento não cirúrgico, afecta o agrupamento em GDH?
consulte a página Lista dos procedimentos não cirúrgicos que afectam o agrupamento em GDH (versão de Out. 2009)
Interrogase por é que uma esplenectomia numa grávida, ou um enxerto num queimado podem acabar agrupados num GDH médico?
veja a explicação na página Procedimento cirúrgico (INT) agrupado em GDH Médico (789).
Não tem o livro da CID9MC à mão e quer saber se um diagnóstico pode funcionar como comorbilidade?
veja a página Lista das complicações e/ou comorbilidades de Outubro de 2009
Não esteve presente no Seminário de Codificação de 15/05/2010 mas gostaria de saber de que se falou?
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descarregue a documentação a partir da respectiva página de documentação.

Tem curiosidade em saber quais os códigos novos da ICD9CM para Outubro de 2010?
consulteos online no portal em Códigos novos da CID9MC em Outubro de 2010 e veja as modificações que aparecerão na
Lista
Tabular
(http://www.cdc.gov/nchs/data/icd9/icdtab10add.pdf)
e
no
Índice
Alfabético
(http://www.cdc.gov/nchs/data/icd9/icdidx10add.pdf)
Quer consultar o calendários das próximas acções de formação?
consulte a respectiva agenda no Portal.
Pode contar agora com a ajuda de um conjunto de editores distribuídos por várias áreas temáticas do Portal. Não deixe de os
contactar para qualquer dúvida, sugestão, pedido de ajuda. E já agora, não quer colaborar também?

Um tema de codificação: insuficiência versus falência
A insuficiência respiratória, codificável na ICD9CM como "insufficiency" e como "failure" com códigos diferentes, mas sem que na
gíria médica portuguesa tenha conceitos distintos, tem agora normas de codificação aprovadas e válidas a partir deste mês.
Foram estabelecidos critérios específicos com os quais se podem separar das situações de "insuficiência respiratória" as condições de
"falência" e, assim, utilizar correctamente os códigos 518.81, 518.83 e 518.4.
Leia com atenção a página Insuficiência e falência respiratória, analise os exemplos e passe a aplicar os critérios de falência na sua
prática de codificação.
A codificação da insuficiência renal foi também revista de modo a poderem separarse as situações de "acute renal failure"
classificáveis em 584.x, das situações de "chronic kidney disease" codificadas em 585.x, a partir da designação genérica de
"insuficiência renal" (aguda ou crónica) da linguagem médica.
Veja a página Insuficiência e falência renal.

Programa Auditor
Está em distribuição a versão 4.01 do programa Auditor. Veja as Release notes da versão 4.01
Foi feito um esforço grande em reconhecer e lidar com várias particularidades dos ficheiros de exportação WebGDH que estavam a
impedir, a partir da sua versão 2.0, as rotinas de auditoria da codificação utilizando o programa Auditor.
Mantémse a plataforma de desenvolvimento em DOS, mas esperase que uma evolução para versão Windows já não esteja muito
longe. O facto dos computadores de 64 bits se recusarem a correr programas DOS (que pode ser ultrapassado através de
emuladores) pode ser um estímulo no sentido de se acelerar a procura daquela solução (ambiente Windows).

Agenda: próximas actividades
Formação em Codificação pela CID9MC: Junho: 22 a 25 e 29 a 2 de Julho
Reciclagem: Outubro: 6 e 7
Formação em Auditoria interna da Codificação Clínica: Julho: 21 a 23 no Porto.
Reuniões da Equipe de formadores e auditores: 16 de Junho (4ª feira)
Seminário de Codificação no Hospital de São João: Sábado, 19 de Junho, 10h, no Anfiteatro das Clínicas 1.
Veja a Agenda
Nota: deverá haver facilidade na entrada do parque para presença no Seminário.

Recebe esta Newsletter porque se inscreveu na AMACC, no Portal, ou de qualquer outro modo manifestou
interesse em a receber.
Participe com informações ou temas para discussão.
Se não quiser receber esta Newsletter, envie um email para amacc(a)med.up.pt com a assunto "unsubscribe ".
Se quiser inscrever um colega na lista de subscriptores, envie um mail para Amacc(a)med.up.pt com a assunto
"subscribe" e o nome, hospital e endereço de email.
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Arquivo das newsletters
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