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3º Encontro Nacional dos Médicos Auditores e Codificadores Clínicos
Estamos a pouco mais de duas semanas do nosso 3º Encontro Nacional. Vai ser uma oportunidade de nos
reencontrarmos mais uma vez depois do Encontro de Amares, em 2010.
Certamente iremos partilhar experiências e saber novidades da área da Codificação Clínica e dos GDH.
As sessões agendadas (ver o programa na página do Encontro), conduzidas por colegas provenientes de
vários hospitais, foram elaboradas à volta dum tema central, os traumatismos. Teremos oportunidade de
ver a codificação em especial na Ortopedia, na Neurocirurgia e nas Unidades de Cuidados Intensivos.
Uma apresentação e discussão dos indicadores estatísticos de um hospital do SNS (do modo como
acontece nas reuniões de contratualização) darnosá uma visão da utilização da codificação armazenada
na Base de Dados Nacional de Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH).
A AssembleiaGeral da AMACC será um momento de reflectirmos sobre a nossa Associação, sobre o que
dela esperamos e o seu futuro, e elegermos a Mesa da Assembleia Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal,
de acordo com o estipulado nos Estatutos (ver a SECÇÃO QUARTA  Eleições, Artigo 23º) uma vez que
termina o mandato dos actuais corpos sociais, eleitos em 1 de Março de 2008 (ver AssembleiaGeral de 1
de Março de 2008).
Esperase que as propostas de listas sejam preparadas com antecedência, de modo a evitar desperdício
do tempo disponível para a AssembleiaGeral.

Inscrição no Encontro
A inscrição no encontro é feita online na página da AMACC (http://amacc.med.up.pt) assinalando "Quero
participar no 3º encontro nacional da AMACC" e tornase definitiva a partir da confirmação da recepção
do respectivo pagamento.

Inscrição na AMACC
Para além da inscrição no 3º Encontro, feita online na página da AMACC (http://amacc.med.up.pt) , e
para os colegas que não a preencheram anteriormente (no 1º Encontro) existe uma Ficha de inscrição na
AMACC que contém outros elementos como a morada (para envio de recibos e correspondência),
endereço electrónico (para envio das newsletters e outra de informação), identificação da actividade de
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codificação e/ou auditoria e do local onde ela é exercida.

Consulta de jóia de inscrição e quotas anuais pagas ou em atraso
Foi acrescentado na interface do utilizador no sítio da AMACC (http://amacc.med.up.pt) , juntamente com
os dados pessoais, o histórico dos pagamentos efectuados e dos eventuais pagamentos em atraso.
Relembrase que o valor da inscrição no 3º Encontro Nacional é de 50,00€ para os não sócios e para os
sócios com as quotas em atraso, e de 25,00€ nos outros casos.
Procure verificar se estas informações já aparecem disponíveis em AMACC (http://amacc.med.up.pt)
utilizando o seu endereço de correio electrónico como login. Os pagamentos mais recentes não foram
ainda carregados pelo que se pede a compreensão daqueles que o fizeram e que não conseguem
visualizar a respectiva informação. Nos próximos dias as informações dos pagamentos mais recentes
ficarão actualizadas, assim o esperamos.

Outras actividades do Secretariado do Encontro
Deverá ainda ser possível no Secretariado do Encontro fazer inscrições, actualizar os dados pessoais
(tanto na AMACC como no Portal) e receber informações sobre a utilização destes recursos informáticos.
Dedicarseá especial atenção às páginas do Portal dedicadas a cada um dos Hospitais. Vejase, a título
de exemplo, o Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE: a designação oficial, a apresentação do logotipo,
algumas datas, o sítio na internet, a equipa de médicos codificadores e auditores e consequente
verificação e actualização, etc.
E, por outro lado, a verificação das páginas de cada médico codificador e/ou auditor. E também a título de
exemplo, a página de Sérgio Vieira Martins, com a indicação do hospital onde exerce a sua actividade, a
especificação da mesma e sua actualização.
As pessoas são importantes. Com esta informação poderseão identificar os colegas do curso de
formação da CID9MC (alguns há já 23 anos) e, quem sabe, combinar encontros de colegas de curso.

Projecto COCLI
Está a decorrer actualmente um projecto de reformulação de toda a actividade da Formação em
Codificação Clínica pela CID9MC ministrada pela ACSS. Os formadores estão a receber formação e os
recursos e métodos pedagógicos estão em revisão.
Esperamos que, no fim deste projecto, e já na próximo Curso de codificação clínica, agendado para
Março, se notem diferenças na qualidade e, consequentemente, eficiência e eficácia da formação.
Há um conjunto de páginas de trabalho dedicadas a este projecto no Portal de Codificação e dos GDH
(http://portalcodgdh.minsaude.pt/index.php/P%C3%A1gina_principal) mas que, por estarem em
construção e discussão, estão protegidas. No entanto a Dra. Fátima Candoso daránosá conhecimento
deste projecto na tarde de Sábado do 3º Encontro Nacional.

Portal de Codificação e dos GDH
O
nosso
Portal
de
Codificação
e
dos
GDH
(http://portalcodgdh.min
saude.pt/index.php/P%C3%A1gina_principal) tem continuado não só a crescer, como também,
esperamos, a amadurecer e é já uma ferramenta de trabalho essencial para muitos de nós, codificadores
e auditores. Aqui ficam algumas novidades:

Páginas mais recentes
As novidades poderão ser consultadas a qualquer momento através da página Histórico das páginas
criadas ou modificadas que divide os temas pelas Notas de Codificação, a Auditoria da codificação clínica
e todas as outras em Algumas páginas recentemente criadas ou modificadas. Eis uma selecção de
páginas criadas ou modificadas desde a última Newsletter:
2011/02/06
2011/02/01
2011/02/01
2011/01/31
2011/01/25
2011/01/25
2011/01/24

Nódulo
Mão de rolo
Encerramento do esterno
SIGIC Linha Directa Nº 3/2011
Documentação dos cursos e reciclagens
Colheita de órgãos para transplante
Formação em Codificação Clínica pela CID9MC
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2011/01/20 Editoras de livros de codificação
2011/01/17 Ouvido interno – cadeia ossicular
2011/01/16 As semanas de gestação na codificação da obstetrícia
2011/01/11 Selecção do diagnóstico principal nos casos de neoplasias
2011/01/11 Secondary neuroendocrine tumors and personal history of neuroendocrine tumors
2011/01/04 Braquiterapia
2011/01/03 Aneis intracorneanos
2010/12/29 Total and Partial Ossicular Replacement Prosthesis (TORP and PORP)
2010/12/24 Admissão para mastectomia ou implante mamário, ajuste ou status de implante
2010/12/20 Edema cerebral
2010/12/20 Contexo Media
2010/12/03 Prematuridade: verificar a não codificação das semanas de gestação (787)
2010/12/03 ALTE (síndromo)
2010/12/03 Ferida
2010/12/01 Como codificar um processo clínico
2010/11/26 Circular Informativa n.º 19 de 22/11/2010 (Regulamento do Gabinete de Codificação e
Auditoria Clínica (GCAC))
2010/11/23 Complicação mecânica de Tensionfree Vaginal Tape (TVT)
2010/11/22 Verificar a codificação simultânea de presença e ausência de litíase biliar (910)
2010/11/22 Pneumonia da base e pneumonia lobar
2010/11/19 Acretismo da placenta
2010/11/15 Programa Auditor (acrescentada uma secção para resolução de problemas)
2010/11/14 Arteriosclerose vs aterosclerose
2010/11/14 Aterosclerose das extremidades e gangrena em codificação múltipla (28)
2010/11/13 Operação de STARR
2010/11/11 Drenagem ventricular externa (DVE)
2010/11/09 Radioembolização
Não estão assinaladas nas novidades as páginas relativas aos Encontros do ICD9CM Coordination and
Maintenance Committee, o organismo responsável pela actualização da ICD9CM, porque o seu registo
no Portal tem vindo a ser feito progressivamente e está ainda longe de completo.
Para os mais interessados a consulta das apresentações, propostas e discussões de modificações ou de
novos códigos da ICD9CM é uma óptima fonte de informação para perceber qual foi a intenção no
pedido da criação de códigos para diagnósticos e procedimentos e, daí, quais as particularidades na sua
utilização.
Assim, e por exemplo, no ICD9CM Coordination and Maintenance Committee 2009916/17 Meeting
foram apresentados slides para justificar o pedido de códigos para os eventos adversas associados a
transfusões sanguíneas; e, entre os muitos temas do ICD9CM Coordination and Maintenance Committee
2008924/25 Meeting foi discutido o Apparent Life Threatening Event (ALTE) in an Infant e em 14 slides
justificado o novo código 799.82 Apparent life threatening event in infant (ALTE).

Ajuda à navegação
A página Ajuda tem já algumas instruções para a utilização do Portal. Assim, poderá ler, entre outras
coisas, como tirar partido das Técnicas de pesquisa no Portal, como participar no Fórum ou como fazer
uma Edição ou modificação de uma página do Portal preexistente.
Se assim o entender, utilize as informações existentes nas páginas das Ferramentas e, em especial, na
Construção de páginas, para fazer a Alteração do tipo de letra: negrito, itálico, sublinhado, etc., a
Inserção de uma figura, a Inserção de uma tabela ou como estruturar uma Página de Notas de
codificação.
Aqui fica também um para pedidos de ajuda, quando esta for necessária.

Agenda
Veja em Agenda dos cursos de codificação as datas das próximas acções de formação.
Estão previstos Seminários sobre Cirurgia Plástica (enxertos) em 19/3 e CID9MC (apresentação dos
códigos mais recentes, de Outubro de 2009 e Outubro de 2010) a agendar brevemente.

Veja também
Arquivo das newsletters
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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 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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Esta página foi modificada pela última vez às 21h45min de 9 de fevereiro de 2011.
Conteúdo disponível sob GNU Free Documentation License 1.3.
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