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Editorial
Esta Newsletter é dedicada ao próximo Seminário de Codificação (Sábado, 19 de Março, 10h) e serve,
para além da necessária informação, para lançar um repto de participação àqueles que, por motivos de
distância ou por outra causa não podem estar presentes.
Nestes seminários apresentamse e discutemse:
conceitos relativos a novos conteúdos do Portal
temas que mereceram atenção em actividades de auditoria
dúvidas de codificação
páginas recentemente criadas ou alteradas no Portal.
Alguns dos conteúdos e questões levantadas são passíveis de discussão, ou porque os conceitos ainda
não estão suficientemente trabalhados, porque não existe literatura ou exemplos adequados ou porque
não são pacíficas quer a sua natureza quer a forma de apresentação.
O Portal foi criado para servir de veículo de divulgação e sede de partilha de informação. Cada página
ou conteúdo está dotado de uma funcionalidade de discussão descrita na página Participação na discussão
de uma página. O repto agora referido tem a ver com esta actividade:
veja as páginas que vão ser discutidas no Seminário
veja a préapresentação dos temas
seleccione aquela(s) com que não concorda, que lhe levantam dúvidas ou sobre as quais tem
contributos a dar (porque é da sua área profissional, porque a costuma codificar de modo
diferente, ou sisplemente porque não a entende e quer fazer perguntas)
participe na discussão da página respectiva ou envie um com as suas questões.
Deste modo todos podem contribuir para a criação e consolidação de consensos e enriquecer o nosso
Portal.

Aceita o desafio?
Eis algumas das páginas a ser discutidas no próximo Seminário:
Drenagem ventricular externa (DVE)
ExtraCorporeal Membrane Oxygenation (ECMO)
Fractura osteoporótica
Hipoxia, Hipoxemia
Litotrícia – remoção e/ou fragmentação de cálculos
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Reacção Transfusional
Redução de fractura
Retalho pediculado (86.7x)
Síndromo da coifa dos rotadores e Rotura da coifa dos rotadores
Talcagem pleural (pleurodese química)
Tumores neuroendócrinos (209.xx)
Veja a préapresentação onde estão slides que ainda não constam do Portal
E depois, participe, manifestese!

Agenda
Formação em Codificação Clínica pela CID9MC (52h)
Março – 22 a 25 e 29 a 01 de Abril
Maio – 24 a 27 e 31 a 03 de Junho
Acções de Reciclagem em Codificação Clínica (12h)
Maio – 11 e 12 (4ª e 5ª feira)
Seminários de Codificação do Hospital de São João
Março  19 (10h, Anfiteatro das Clínicas 1)
Reuniões da Equipe de formadores e auditores
Junho  15, 4.ª feira (Porto)

Veja também
Histórico das páginas criadas ou modificadas

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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