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Aprovado um programa provisório para o Congresso de Fevereiro
Estamos a pouco mais de quatro meses do Congresso Anual da Associação dos Médicos Auditores e
Codificadores Clínicos (AMACC) o qual vai decorrer na última semana de Fevereiro (Sábado 26 e Domingo
27).
Do mesmo modo que o Encontro de Fevereiro de 2010, que considerámos um êxito, queremos que o
próximo congresso seja um ponto de encontro e de partilha de experiências.
Na reunião da Direcção da AMACC de 4 de Outubro foi decidido alterar as datas previamente apontadas
de 2526 para 2627, de modo a permitir uma maior disponibilidade e participação dos muitos colegas
que trabalham à sextafeira e que, por esse motivo, teriam dificuldade no aproveitamento desse dia da
semana. Teremos, assim, o dia de Sábado por inteiro e, ainda, o Domingo de manhã. Por outro lado este
arranjo permite tirar partido da parte social, para a qual, esperamos, conseguiremos boas condições de
alojamento a preços convidativos.
O programa, inicialmente pensado com uma linha condutora  desta vez a traumatologia abordada de
várias perspectivas  foi modificado para incluir outros temas de interesse, de acordo com as sugestões
recebidas. Assim, o programa provisório do Congresso de 2011 é o seguinte:
Sábado de manhã, 26 de Fevereiro de 2011
9h30  Sessão de abertura
Diferentes visões do Trauma e sua codificação
10h00  Ortopedia (Traumatologia)
10h30  Neurocirurgia
11h00  Intervalo
11h30  Intensivismo
12h00  Transferências interhospitalares, readmissões, códigos V e códigos E
13h00 – Intervalo para almoço
Sábado de tarde, 26 de Fevereiro
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Gestão, auditoria e utilização da informação clínica codificada
14h30  Utilização do programa Auditor na realização de auditoria da codificação clínica
15h00  Produção e análise de indicadores
15h30  Agrupamento em GDH, Portarias do DR, propostas para o futuro
16h00 – Discussão
17h30  AssembleiaGeral da AMACC
Domingo, 27 de Fevereiro de 2011
Workshops
10h00 – Queimaduras
Insuficiência e falência renal
Breve apresentação da ICD–10–MC e da ICD–10–PCS

Coding challenge: um exercício de codificação
Nesta secção, que agora se inicia nesta Newsletter, apresentase um exercício de codificação, a partir
situações reais. Os leitores são convidados a procurar os códigos mais apropriados, de acordo com a
regras implícitas da CID9MC e com as guidelines aplicáveis, e a submetêlos para apreciação através do
endereço da .
As três primeiras respostas certas recebidas levarão à atribuição de créditos que poderão vir a ser
utilizados mais tarde.
Para esta edição, e coincidindo com o tema de Oftalmologia a ser tratado no próximo Seminários de
Codificação do Hospital de São João, propomos a codificação de uma cirurgia de vitrectomia por motivo
de 'transtornos do humor vítreo' cujo relato foi o seguinte:
Introdução de cânulas 23 G a 3,5 mm do limbo
Vitrectomia  visualização de hialose asteroide densa
Paracentese
Viscoelástico
Incisão de 3.2 mm
Capsulorréxis
Hidrodissecção + Hidrodelaminação
Faco
Irrigação / aspiração
Viscoelástico
Colocação de LIO no saco
Aspiração de Viscoelástico
Hidratação da córnea + cefuroxima intracamerular
Vitrectomia  injecção de triamcinolona, descolamento da hialoide posterior
Troca fluidoar
Remoção de cânulas 23 G
Subconjuntival de dexametasona.
A intenção é identificar os diagnósticos mencionados no relato e codificálos adequadamente; identificar
os procedimentos cirúrgicos, separálos dos passos que são parte integrante da cirurgia (e que, como tal,
não se codificam) e codificálos em conformidade. Uma eventual reflexão sobre a qualidade do registo da
informação / relato cirúrgico também será tida em conta (se aplicável).
Este primeiro desafio parece complexo (embora seja de codificação relativamente simples) porque
corresponde a uma especialidade cirúrgica, daquelas em que nem todos teremos treino, mas que não
devemos deixar apenas para alguns 'privilegiados'.

Algumas páginas criadas ou modificadas desde a última newsletter
2011 ICD9CM Diagnostic Code Changes
Acesso venoso intracardíaco
Ambulatório
Aspiração de líquido subretiniano (LSR)
Base de Dados Nacional de Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH)
Bevacizumab
Com ou sem menção de hemorragia
Deliberação n.º 3305/2008
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Dissecção de sinéquias da íris
Encontros do ICD9CM Coordination and Maintenance Committee
Gota e tofos gotosos
Interferon
Know when to report uncertain diagnoses
Motivo de transferência
Nelly LeonChisen
Nódulo adenomatoso da tiróide
Obesidade na gravidez
Revisão e ajuste de banda gástrica
SIGIC Linha Directa Nº 32/2010
The quick list: Six renal failure coding tips

Agenda
Formação em Codificação pela CID9MC: Novembro 16 a 19 e 23 a 26
Reciclagem: Novembro 3 e 4
Reuniões da Equipe de auditores e formadores: 14 de Dezembro (3ª feira)
Seminários de Codificação no Hospital de São João EPE, no Porto: 9 de Outubro de 2010, sobre cirurgia
de oftalmologia

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 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 e
mail.

Veja também
Arquivo das newsletters

Obtido
em
farinha.gim.med.up.pt/index.php/Newsletter_da_Codifica%C3%A7%C3%A3o_N.32_
_6_de_Outubro_de_2010"
Categoria: Newsletters

"http://wiki

Ferramentas

Páginas
afluentes
Alterações
relacionadas
Páginas
especiais
Versão para
impressão
Ligação

http://wikifarinha.gim.med.up.pt/index.php/Newsletter_da_Codifica%C3%A7%C3%A3o_N.32__6_de_Outubro_de_2010

3/4

05/01/2016

Newsletter da Codificação N.32  6 de Outubro de 2010  Testes

Ligação
permanente
Enviar página
Navegar
pelas
propriedades
Esta página foi modificada pela última vez às 17h55min de 8 de novembro 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.32__6_de_Outubro_de_2010

4/4

