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Organização: Ordem dos Médicos e AMACC 
Entrada livre mas com inscrição obrigatória 
Registo de presenças e emissão de certificados 
Contactos: amacc@med.up.pt 

Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 

19 de maio de 2018, das 10h00 às 12h30, das 14h00 às 15h45 e das 16h15 às 18h00 

Formadores: Fernando Lopes e Jorge Labandeiro 

 

Programa 

 

--- Aparelho circulatório --- 

PM, CDI, CRT-D, CRT-P, PM temporário 

Revascularização do miocárdio: Cateterismos cardíacos, Angioplastia coronária, 

Trombectomia de artéria coronária, Bypasses coronários 

Outros procedimentos vasculares: Acessos venosos centrais, Criação de fístulas 

arteriovenosas para hemodiálise, Encerramento / desmontagem de fístulas 

arteriovenosas, Angioplastia de estenose intra-stent na artéria femoral direita, 

Trombectomia de bypass vascular, Varizes dos membros inferiores 

 

--- Complicações de cuidados médicos ou cirúrgicos --- 

Conceitos, Localização das complicações na ICD-10-CM, Rutura da cápsula posterior do cristalino 

durante cirurgia de catarata, Queda de fragmentos do cristalino no vítreo durante a cirurgia de 

catarata, Choque séptico pós-operatório de cirurgia digestiva, Complicações hemorrágicas nos 

cateterismos, Complicações hemorrágicas na cirurgia mamária; Secção das complicações (T80-

T88): Tromboembolismo pulmonar complicação de procedimento, Flebites nos locais de perfusão 

EV, Estenose intra-stent, Oclusão de bypass vascular, Complicações de implantes de mesh 

(redes), Sépsis por infeção de prótese articular, Complicações de próteses articulares internas, 

Complicações em órgão transplantado, Sépsis por pneumonia num transplante pulmonar, 

Neoplasia em rim transplantado, Pesquisa das complicações no índice alfabético, Causas externas 

nas complicações, Lesões iatrogénicas, Perfurações e lacerações acidentais, Eventos adversos, 

Queda de um dente durante a intubação para anestesia, Sequelas de complicações de cuidados 

médicos ou cirúrgicos. 

 



  
 

Atualização em Codificação Clínica  
pela ICD-10-CM/PCS 

 
7ª Ação Formativa 

 

 

Organização: Ordem dos Médicos e AMACC 
Entrada livre mas com inscrição obrigatória 
Registo de presenças e emissão de certificados 
Contactos: amacc@med.up.pt 

--- Procedimentos vários --- 

Miomectomia por cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, Septoplastia auricular de balão, 

Valvuloplastia de balão, Miotomia devido a Myocardial Bridge, Uretrotomia interna, 

Reparações de lacerações perineais, Laqueação de varizes esofágicas, Laqueação tubária 

bilateral, Prostatectomia radical, Histerectomia total, Angioplastia de veias pulmonares, 

Valvuloplastia - Ponto de Alfieri com Anuloplastia, Mitra Clip, Oclusão do Apêndice 

Auricular Esquerdo - watchman device, Bypass arterial e coronário submetidos a 

trombectomia, excisão de segmento de bypass e implantação de stent, Epistaxis - vários 

procedimentos de controlo de hemorragia, Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG), 

Oclusão de fístula pulmonar arteriovenosa, Um caso de obstetrícia  

Quiz de ICD-10: Administração de O2, Redução manual de hérnia, Ajuste de banda 

gástrica, Implantação de stent intra TIPS 

Key minutes: Reanimação com PPV em neonatologia, Cateter arterial umbilical, 

Administração de imunoglobulina na gravidez, Artérias Coronárias e Artérias/Veias 

Centrais. 

 

--- Ortopedia --- 

Rutura espontânea do tendão de Aquiles e tenorrafia percutânea, Tipos de fraturas, 

Classificação de Gustilo, Fraturas vertebrais tipo burst, Classificação de Denis, Tipos e 

locais de fraturas do sacro, Fraturas patológicas osteoporóticas, Fraturas patológicas nas 

neoplasias, Fraturas periprotésicas, Redução de fraturas, Redução da diástase da sínfise 

púbica, Libertação de dedo em mola, Fasciotomia na contratura de Dupuytren, 

Medialização da tuberosidade anterior da tíbia. 

Lesões internas dos joelhos, Substituição da articulação do joelho, Extração de prótese 

total do joelho, Reparação de traumatismo complexo do joelho, Prótese da anca: total e 

parcial, Injeções epidurais nas raízes nervosas, Injeção nas facetas articulares, Artrodese 

vertebral, Discectomia na artrodese, Colheita de elementos posteriores na artrodese 

vertebral, Artrodese vertebral com cages porosas e radiolucentes, Magnetically 

Controlled Growth Rods, Laminoplastia open door. 

Discectomia e descompressão de raízes nervosas, Procedimentos por halux valgus, 

Regularização dos cotos de amputação, Cuidados posteriores em ortopedia. 


