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Editorial
Tempo de férias não é, necessariamente, tempo de descanso absoluto. Além do mais nem todos fazem
férias ao mesmo tempo. E porque há novidades do programa Auditor, páginas novas no Portal e uns
primeiros (mas não precoces) passos na classificação pela ICD10CM e pela ICD10PCS, justificase
esta newsletter de Agosto.

CID9MC, ICD10CM e CID10PCS
Está em curso a tradução e adaptação dos códigos da ICD9CM novos e modificados para o ano de 2010
2011. Pretendese que os mesmos estejam disponíveis no SONHO, SAM, WebGDH, Auditor... à data de 1
de Outubro próximo.
Entretanto começaram a escreverse páginas utilizando a ICD10CM e a ICD10PCS. Vejamse, a este
propósito, as página Quistos de milia e Remoção de balão intragástrico / Remoção de banda gástrica.
A ACSS está a organizar um conjunto de sessões tendo em vista "um primeiro contacto com a
classificação pela ICD10CM/PCS, suas implicações em termos de implementação e principais diferenças
entre a ICD10CM/PCS e a ICD9CM. Pretendese avaliar a exequibilidade da sua introdução no nosso
país em substituição da actual CID9MC para a codificação clínica de episódios (e, consequentemente,
seu agrupamento em GDH)".

Aplicação WebGDH
Após a versão 2.1 do WebGDH, instalada em 9 de Maio passado, não há notícias, ainda, da data da
próxima release. Há vários problemas por resolver e, por isso, aguardase com ansiedade a futura
versão.

Programa Auditor
Está em distribuição a versão 4.01d do Programa Auditor. Foram corrigidos vários problemas de
funcionamento e de incompatibilidade das exportações da aplicação WebGDH.
Aqui se agradece a todos os que têm colaborado com a comunicação de erros e a paciência dos que não
puderam utilizar o programa Auditor por motivos de problemas inultrapassáveis.
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Com a versão actual apresentase uma solução de emulador DOS a instalar nos casos em que é o próprio
computador (de 64 bits) a recusar programas DOS (como é o caso do programa Auditor, construído em
FoxPro 2.6). Na página do Programa Auditor apresentamse as indicações necessárias a esta instalação
elaboradas pelos Drs. Rui Barros e Carlos Santos.

Auditoria interna da codificação clínica
Estando a funcionar a aplicação WebGDH e o programa Auditor é mandatória uma rotina interna de
auditoria da codificação clínica. Os problemas podem ser detectados e atempadamente corrigidos. Quanto
maior for a frequência das auditorias (idealmente diárias) tanto menor o esforço e a demora em aceder
aos processos e proceder às necessárias correcções.
Exortamse, por isso, todos os auditores internos a reunirem os recursos, a definirem os procedimentos,
a desencadearem e a manterem as acções que garantam a qualidade da codificação.
O Portal da Codificação e dos GDH (http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/P%C3%A1gina_principal)
pretende dar uma ajuda na resolução de dúvidas e na disponibilização de um já grande acervo de notas e
documentos úteis. A página Procedimento de Auditoria Interna da Codificação Clínica dedicase
especificamente a este tema.

Competência em codificação clínica
Foi enviada em 5 de Agosto passado a resposta ao pedido do Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr.
Pedro Nunes, de "fundamentação, em termos técnicos do pedido em apreço, de forma a permitir avaliar
com clareza a necessidade de criação desta competência, indicando nomeadamente a sua especificidade
técnica e prática, a sua mais valia intrínseca e o universo dos possíveis interessados na mesma."
O texto enviado encontrase na página do Portal Competência em codificação clínica. Apesar dos vários
pedidos de contributos para a elaboração deste texto, muito pouco foi recebido... Esperemos que os
próximos passos deste projecto, que a todos deve interessar, conte com uma maior motivação e
empenho em alcançar o objectivo da competência.

Portal da Codificação e dos GDH
Conforme se refere acima, as novas notas de codificação começam agora a contar com indicações
relativas à ICD10CM e à ICD10PCS. A intenção é permitir uma familiaridade com a nova classificação
dos diagnósticos, muito semelhante à CID9MC, e com a nova classificação dos procedimentos, esta sim,
muito distinta do sistema de classificação anterior.
As notas mais recentes e algumas das recentemente modificadas são as seguintes:
Quistos de milia
Remoção de balão intragástrico / Remoção de banda gástrica
Laqueação de varizes esofágicas
Quisto sinovial
Verificar a codificação simultânea de presença e ausência de litíase biliar (910)
Verificar a codificação simultânea de presença e ausência de obstrução biliar (920)
Inflammatory Linear Verrucous Epidermal Nevus (ILVEN)
Ecocardiograma transesofágico
Gastrostomia percutânea (PEG)
Semanas de gestação
Admissão para tratamento com iodo radioactivo
Neoformação / Neoplasia / Tumor
Baixo peso, malnutrição fetal e prematuridade

Agenda das próximas actividades
Formação em Codificação pela CID9MC: Outubro: 12 a 15 e 19 a 22
Codificação Clínica com a ICD10CM/PCS: Setembro: 20 a 22
Reciclagem: Outubro: 6 e 7
Reuniões da Equipe de Auditores e Formadores: 30 de Setembro (5ª feira, no Porto)
Seminários de Codificação no Hospital de São João, EPE: 18 de Setembro, 10h (ver Agenda e histórico)
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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 assinantes, envie um email para Amacc(a)med.up.pt com o
assunto "subscribe" e o nome, hospital e endereço de email.

Veja também
Arquivo das newsletters

Obtido
em
farinha.gim.med.up.pt/index.php/Newsletter_da_Codifica%C3%A7%C3%A3o_N.31_
_18_de_Agosto_de_2010"
Categoria: Newsletters

"http://wiki

Ferramentas

Páginas
afluentes
Alterações
relacionadas
Páginas
especiais
Versão para
impressão
Ligação
permanente
Enviar página
Navegar
pelas
propriedades
Esta página foi modificada pela última vez às 21h07min de 28 de outubro de 2010.
Conteúdo disponível sob GNU Free Documentation License 1.3.

http://wikifarinha.gim.med.up.pt/index.php/Newsletter_da_Codifica%C3%A7%C3%A3o_N.31__18_de_Agosto_de_2010

3/3

