Atualização em Codificação Clínica
pela ICD-10-CM/PCS
10ª Ação Formativa
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos
8 de junho de 2019, das 10h00 às 12h30, das 14h00 às 15h45 e das 16h15 às 18h00
Formadores: Fernando Lopes e Jorge Labandeiro

Programa
1. Um olhar sobre o futuro
Algumas notas sobre a ICD-11 aprovada no passado mês de Maio pela
Assembleia Geral da OMS.
2. Ação formativa de 2018
Revisão de quatro casos apresentados na sessão do ano passado:
2.1. Código inválido
2.2. TC do Tórax
2.3. Aspiração de Gravidez anembriónica
2.4. PPV no Recém-Nascido
3. Certified Coding Specialist (CCS) Exam
Cinco casos de diagnósticos (perguntas 1, 2, 6, 7 e 10) e quatro de procedimentos
(perguntas 12, 13, 15 e 17) do exame americano para certificação de especialista
de codificação. Não se pode ser codificador de uma área única, exclusiva... é
necessário ter conhecimentos gerais, alargados.
4. Desafios na ICD-10-PCS
A Body part "Ova" na tabela 0UD
O que está englobado no device "J" na artrodese (fusion) da coluna.
A seleção do Procedimento Principal (Guidelines).
5. Key Minutes
Excision vs Resection. Extraction vs Drainage. Detachment. Transplantation.
A importância de conhecer bem a ICD-10-PCS para saber onde procurar aspetos
necessários à codificação de procedimentos
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6. Esclarecimentos e desmistificações
- A linha arterial não é um Intraluminal device
- A sonda nasogástrica não é um Feeding device
- Uma craniectomia pode ser apenas uma Release do cérebro
- O lavado broncoalvelar é uma Drainage pulmonar
- Uma neobexiga com íleo (Bricker) é um Replacement da bexiga
- A troca de um componente de uma prótese não é uma Revision
- Uma mastectomia de simetrização é uma Alteration
- O uso de laser não é necessariamente uma Destruction

7. Atribuições do médico codificador
- O codificador não questiona os critérios clínicos
- O codificador não interpreta exames subsidiários
8. Temas de revisão
- Os códigos Z não são uma panaceia para todas as admissões
- Um doente transferido não tem de ser obrigatoriamente um Aftercare

9. Alertas de auditoria
- Existem atos médicos a agrupar em GDH cirúrgico
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