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Programa

• Material de estudo

• ICD-10-CM/PCS 2018 update

• GDHs de exceção

• Procedimentos

• Cirúrgicos ou não

• Procedimentos a não codificar

• Enquadramento nas Root Operations

• Dispositivos 

• Braquiterapia

• Ortopedia

• Tipos de fraturas e classificação de Gustilo

• Redução de fraturas

• Remoção de fixadores

• Libertação de dedo em mola

• Fasciotomia na contratura de Dupuytren

• Medialização da tuberosidade anterior da tíbia

• Reparação de traumatismo do joelho com lesão vascular

• Artroplastia do joelho com prótese 

• Revisão de prótese articular

• Injeções epidurais nas raízes nervosas e injeção nas facetas articulares

• Artrodese vertebral

• Colheita de elementos posteriores na artrodese vertebral

• Laminoplastias “open door”

• Procedimentos por hallux valgus

• Sépsis por infeção de prótese articular

• Cuidados posteriores em ortopedia
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• Obstetrícia

• Estado incidental de gravidez ou gravidez complicada por…?

• Os trimestres da gravidez

• Diagnóstico principal na gravidez

• Supervisão de gravidez de “alto risco” e gravidez complicada por…

• O 7º caracter indicativo do feto

• Utilização de códigos Z 

• SIDA, neoplasias, diabetes, sépsis e trauma na gravidez

• O PNA na obstetrícia

• Grávida admitida em trabalho de parto que exige alta sem motivo especificado

• Root operations em obstetrícia

• Abortamento espontâneo

• Interrupção da gravidez por malformação fetal

• Reparação fetal in utero

• Cesariana auxiliada por ventosa

• Cirurgia Geral e outras…

• Body Parts nos procedimentos na pele da face

• Procedimentos na pele

• Procedimentos na mama

• Acessos vasculares

• Anastomoses gástricas: quais codificar?

• Encerramento de estomas

• Abordagem percutânea no tubo digestivo

• Hemorroidopexia de Longo

• Cirurgia Vascular

• Fístulas arteriovenosas para hemodiálise

• Medicina

• Insuficiência respiratória

• Insuficiência cardíaca esquerda

• Diabetes e descompensação


