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Programa provisório para o Congresso de Fevereiro
Foram endereçados convites a vários especialistas nas áreas definidas no programa provisório do nosso
encontro nacional.
O objectivo é apresentar, para cada área, as situações mais comuns e, complementarmente, mostrar
como se faz a respectiva codificação. Assim, cada tema será trabalhado 'a quatro mãos': primeiro por um
profissional da área (Neurocirurgia, Traumatologia, Intensivismo...) analisando a epidemiologia e, depois,
por um médico codificador que aplicará a codificação dos diagnósticos, procedimentos e causas externas
identificados. A preparação deverá ser colaborativa e a apresentação feita pelo especialista convidado.
Aguardamos ainda a confirmação da parte de alguns convidados. Os que já estão confirmados
apresentamse a seguir.
Sábado de manhã, 26 de Fevereiro de 2011
9h30  Sessão de abertura
Diferentes visões do Trauma e sua codificação
10h00  Ortopedia (Traumatologia)
Responsável: a confirmar.
10h30  Neurocirurgia
Responsável: a confirmar.
11h00  Intervalo
11h30  Intensivismo
Responsável: a confirmar.
12h00  Transferências interhospitalares, readmissões, códigos V e códigos E
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Teresa Matias
13h00 – Intervalo para almoço
Sábado de tarde, 26 de Fevereiro
Gestão, auditoria e utilização da informação clínica codificada
14h30  Utilização do programa Auditor na realização de auditoria da codificação clínica
Fernando Lopes
15h00  Produção e análise de indicadores
Miraldo Mota
15h30  Agrupamento em GDH, Portarias do DR, propostas para o futuro
Responsável: a confirmar (ACSS).
16h00 – Discussão
17h30  AssembleiaGeral da AMACC
Domingo, 27 de Fevereiro de 2011
Workshops
10h00 – Queimaduras
Vera Escoto
Insuficiência e falência renal
Conceição Barata
Breve apresentação da ICD–10–MC e da ICD–10–PCS
Isabel Carvalho

Organização do Congresso
Local:
 Auditório da Universidade de Évora.
Inscrição:
 não sócios ou sócios com as cotas em atraso: cinquenta euros; sócios com as cotas em dia: vinte
e cinco euros;
 a inscrição e as cotas devem ser pagas preferencialmente por transferência bancária (para o NIB
da AMACC 0007.0000.0044.8796.4972.3) ou, em alternativa, por cheque em nome da AMACC.
Num ou noutro caso é fundamental a indicação de quem faz o pagamento e do que se pretende
pagar (jóia de inscrição na AMACC, anuidade (cota do ano x), inscrição no congresso);
o site da AMACC (http://amacc.med.up.pt/) vai ser actualizado para receber as intenções de
registo no Congresso.
Estadia:
 Évora Hotel
 foi reservado um número inicial de quartos; as confirmações e os pagamentos devem ser feitos
directamente para o Hotel;
 preços por quarto e por noite, com pequeno almoço buffet e taxas incluídas: Quarto single 55.00,
Quarto duplo 62.00 €
Recepção das inscrições e gestão contabilística: Dr. José Oliveira
 contacto:

Coding challenge: um exercício de codificação
Nesta secção da Newsletter, apresentamse exercícios de codificação, seleccionados a partir de situações
reais. Os leitores são convidados a procurar os códigos mais apropriados de acordo com as regras
implícitas da CID9MC e com as guidelines aplicáveis, e a submetêlos para apreciação através do
endereço da .
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As três primeiras respostas certas recebidas levarão à atribuição de créditos que poderão vir a ser
utilizados mais tarde.
Não foi recebido qualquer feedback ao exercício de codificação colocado na Newsletter da Codificação
N.32  6 de Outubro de 2010. Esse exercício encontrase descrito, codificado e comentado na página do
Portal Exercício 1: Cirurgia do vítreo.
Desta vez é apresentado o seguinte desafio:

Resumo: Pielografia retrógrafa dta + cateterismo ureteral duplo J dto.
Descrição: Pielografia retrógrada direita com catéter "bico de flauta".
Imagem de substracção na topografia do ureter pélvico compatível com cálculo ureteral.
Preenchimento do bacinete sem imagens de substracção.
Inserção de fio guia metálico no meato ureteral direito, passagem do mesmo até ao bacinete com
dificuldade condicionada por obstrução ao nível do ureter pélvico.
Cateterismo ureteral duplo J 6 Ch sobre o fio guia após tentativa sem sucesso de passagem de
catéter 7 Ch.
Algaliação com sonda Foley de látex n.º 14 Ch.

História dos códigos da ICD9CM e propostas de novos códigos
Estão a ser inseridas do Portal da Codificação e dos GDH novas páginas com as informações relativas aos
encontros do ICD9CM Coordination and Maintenance Committee. Este comité, responsável pela
actualização da ICD9CM tem encontros periódicos abertos ao público (os Encontros do ICD9CM
Coordination and Maintenance Committee) onde se apresentam e se discutem propostas de criação de
novos códigos ou de desdobramento de códigos preexistentes.
O historial destes encontros é extremamente rico em conteúdos informativos uma vez que, para além das
propostas, são apresentados estudos sobre patologias, procedimentos e dispositivos, muitas vezes sobre
a forma de slides, que explicam e justificam a necessidade das modificações à ICD9CM.
Para além do interesse destas apresentações, a descrição dos motivos que levam à criação de novos
códigos é útil para perceber em que contexto eles devem ser utilizados. Quando há dúvidas sobre a
aplicabilidade de determinados códigos, o que não é infrequente, esta documentação do Comité é mais
uma fonte de informação a consultar. Aqui ficam alguns exemplos:
Mesh erosion/Mesh exposure
 as redes utilizadas no tratamento dos prolapsos genitais e nas hérnias da parede abdominal
podem ser sede de complicações mecânicas (como a protrusão) e complicações infecciosas. Os
códigos actuais não são suficientemente explícitos e novos códigos foram pedidos já em dois dos
encontros do Comité...
Oclusão crónica total de artéria coronária (16 slides)
 sabemos utilizar correctamente o código 414.2 que codifica esta situação e que foio criado em
Outubro de 2007? Pois no encontro de 24/03/2006 o assunto foi apresentado (ver slides) e
explicada a necessidade do código e, como é evidente, como deve ser utilizado.

Auditoria interna da Codificação Clínica
A vigilância contínua da codificação hospitalar, feita internamente, é a primeira garantia da qualidade que
todos ansiamos.
Pode ser implementada de muitas maneiras mas há metodologias já testadas que optimizam o esforço
necessário para as realizar. A página do Portal Procedimento de Auditoria Interna da Codificação Clínica
foi revista e modificada recentemente (em 19/10/2010) tendo sido desenvolvida a parte da 'Metodologia e
calendarização'.
Esperase que os gabinetes de auditoria interna reflictam sobre esta metodologia, da qual transcrevemos
duas passagens, e que verfiquem se as rotinas implementadas internamente são as mais adequadas:
"Depois de produzido o ficheiro (aliás, conjunto de 3 ficheiros) é utilizado o programa Auditor para o rever. É pedida
uma listagem (para a impressora ou para um ficheiro de texto) de todos os registos. E a listagem é trabalhada pelo(s)
auditor(es)."
"Sublinhase a necessidade de validar cada registo que tiver sido corrigido. Só assim se poderá ter a certeza de que o
problema desapareceu e que não foi provocada a emissão de qualquer outro alerta com a correcção, nem ficou
esquecido nenhum dos códigos correctos anteriores (em especial as causas externas e as morfologias que desaparecem
se o código de diagnóstico a que estão ligados for alterado ou removido."

Notese que todos os registos foi sublinhado, em oposição à listagem apenas dos registos sem
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mensagens, e que a correcção de um registo deve implicar uma revalidação (reauditoria).

Algumas páginas criadas ou modificadas desde a última newsletter
O Portal conta agora com uma página centralizada para dar conta dos documentos novos e das
modificações mais significativas: é o Histórico das páginas criadas ou modificadas.
Chegase a esta página directamente (procurando por histórico na caixa de Pesquisa), ou navegando
pelas
NOTÍCIAS
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/Portal:Not%C3%ADcias)
até
ao
Portal:Notícias em que aparece, logo no início da página "Ver: Histórico das páginas criadas ou
modificadas".
Esta página está dividida, para já, em três secções:
as Notas de codificação → Notas de Codificação
as Notas de auditoria → Auditoria da codificação clínica
e outras páginas → Algumas páginas recentemente criadas ou modificadas

Agenda
Formação em Codificação pela CID9MC: Novembro 16 a 19 e 23 a 26
Reuniões da Equipe de auditores e formadores: 14 de Dezembro (3ª feira)
Seminários de Codificação no Hospital de São João EPE, no Porto: 13 de Novembro de 2010, sobre os
temas indicados.

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 email.

Veja também
Arquivo das newsletters

Obtido
em
farinha.gim.med.up.pt/index.php/Newsletter_da_Codifica%C3%A7%C3%A3o_N.33_
_8_de_Novembro_de_2010"
Categoria: Newsletters

"http://wiki

Ferramentas

Páginas
afluentes
Alterações
relacionadas
Páginas
especiais
Versão

para

http://wikifarinha.gim.med.up.pt/index.php/Newsletter_da_Codifica%C3%A7%C3%A3o_N.33__8_de_Novembro_de_2010

4/5

05/01/2016

Newsletter da Codificação N.33  8 de Novembro de 2010  Testes

Versão para
impressão
Ligação
permanente
Enviar página
Navegar
pelas
propriedades
Esta página foi modificada pela última vez às 23h17min 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.33__8_de_Novembro_de_2010

5/5

