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

9ª 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

Hospital de Cascais, Dr. José de Almeida

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

Formadores: Fernando Lopes e Jorge Labandeiro

Programa

Aparelho Cardiovascular
-  Revisão de algumas guidelines: HTA/IC, HTA/IRC, HTP e EAM
-  Insuficiência Cardíaca: descompensada, sistólica/diastólica, c/derrame pleural
-  HTP (novos códigos 2018 )
-  EAM (novos códigos 2018)
-  AVC (codificação dos défices neurológicos)

Procedimentos Cardiovasculares
- algumas root operations 

Inquietudes
- orientações para a codificações de procedimentos: fontes autorizadas; outras 
fontes; consensos?

Code update 2019: procedimentos
- guidelines 
- novos códigos 

Quiz de ICD 10 PCS

Key Minutes

Resposta a perguntas avulsas

Code update 2019: diagnósticos
- Cap. 2 Neoplasias 
- Cap. 4 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas
- Cap. 5 Doenças mentais
- Cap. 6 Doenças do sistema nervosa
- Cap. 7 Doenças dos olhos e dos seus anexos
- Cap. 9 Doenças do aparelho circulatório
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- Cap. 11 Doenças do aparelho digestivo
- Cap. 14 Doenças do aparelho genito-urinário
- Cap. 15 Obstetrícia, parto e puerpério
- Cap. 16 Condições com origem no período perinatal
- Cap. 17 Malformações congénitas e anomalias cromossómicas
- Cap. 18 Sintomas, sinais e achados anormais
- Cap. 19 Lesões, intoxicações e outras consequências de causas externas
- Cap. 20 Causas externas
- Cap. 21 Fatores com influência no estado de saúde e outros contactos com SS

Cirurgia Plástica
- procedimentos na pele; enxertos livres e retalhos pediculados
- procedimentos na mama; mastectomia, redução mamária, mamoplastia, 
reconstrução mamária; simetrização
- cirurgia curativa versus cirurgia estética
- cirurgia estética: lifting, injeção de gordura, injeção de toxina bolulínica; 
ritidectomia, blefaroplastia, lipoaspiração, dermolipectomia, abdominoplastia

Nefrologia
- Insuficiência renal
- Lesão Renal Aguda
- Admissão para hemodiálise
- Hemodiálise e diálise peritoneal

Ginecologia
- Displasias e neoplasias intraepiteliais
- Infeção HPV
- Histerectomia
- Cura cirúrgica de prolapso genital: hidrocele, cistocele, enterocele e retocele
- Reparação da incontinência urinária de stress com sling suburetral
- Complicações de implantes de mesh
- Preservação da fertilidade antes de tratamento de RT
- Embolização uterina: oclusão versus destruição

Urologia
- Litíase renal e ureteral, hidronefrose e pionefrose
- Bexiga de esforço
- Persistência do canal peritoneovaginal
- Cateterização ureteral
- Nefrostomia percutânea

Resposta a perguntas avulsas


