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Nous termes de Thesaurus incorporats 

 
 

 

 

S’han incorporat nous termes de Thesaurus a l’ECAP. Recorda que pots enviar propostes de nous 

termes. 

 

Per saber-ne més:  
 

Els nous termes incorporats són: 

 

Terme 
CIM10-MC 

Codi Descripció 

Braquicefàlia Q75.0 Craniosinostosi 

Vasectomia Z98.52 Estat de vasectomia 

Síndrome de la fatiga crònica R53.82 Fatiga crònica no especificada 

Tumor benigne testicular D29.20 Neoplàsia benigna, testicle no especificat 

SIADH E22.2 
Síndrome de secreció inapropiada d'hormona 

antidiürètica 

Síndrome de Brugada I49.8 Altres tipus especificats d'arrítmia cardíaca 

Hiperoxalúria primària  E72.53 Hiperoxalúria primària 

Hiperoxalúria R82.992 Hiperoxalúria 

Quimioprofilaxis tuberculosa Z29.8 
Assistència per a altres mesures profilàctiques 

especificades 

http://p400.ecap.intranet.gencat.cat/ecap/ajuda/suport/nouthesaurus.php
http://p400.ecap.intranet.gencat.cat/ecap/ajuda/suport/nouthesaurus.php
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Úlcera neoplàsica L98.499 
Úlcera crònica cutània no causada per pressió, 

altres localitzacions, gravetat no especificada 

Alteració de la femta R19.5 Altres tipus d'anomalia fecal 

Síndrome piramidal (ciàtic) G57.00 Lesió de nervi ciàtic, extremitat inferior no 

especificada 

Pèrdua de força en els braços M62.89 Altres trastorns musculars especificats 

COVID-19 contacte Z20.828 Contacte i exposició (sospitada): altres malalties 

contagioses víriques 

IAM (infart agut de miocardi) I21.9 Infart agut de miocardi no especificat 

IMEST (infart de miocardi 

amb elevació ST) 

I21.3 Infart de miocardi amb elevació del segment ST 

(IMEST) de localització no especificada 

IMSEST (infart de miocardi 

sense elevació de ST) 

I21.4 Infart de miocardi sense elevació del segment ST 

(IMSEST) 

Ruptura tendó manegot dels 

rotadors 

M75.100 Esquinçament o ruptura no especificats del 

manegot dels rotatoris, espatlla no especificada, no 

especificats com a traumàtics 

Ruptura tendó espatlla M75.100 Esquinçament o ruptura no especificats del 

manegot dels rotatoris, espatlla no especificada, no 

especificats com a traumàtics 

Perionixis mà L03.019 Cel·lulitis, dit de mà no especificada 

Paroniquia mà L03.019 Cel·lulitis, dit de mà no especificada 

Perionixis peu L03.039 Cel·lulitis, dit de peu no especificat 

Paroniquia peu L03.039 Cel·lulitis, dit de peu no especificat 

 

 

Podeu consultar la nota formativa sobre com enviar propostes de nous termes en el següent enllaç: 

Com puc suggerir un nou terme de Thesaurus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecapics.wordpress.com/2020/12/14/com-puc-suggerir-un-nou-terme-de-thesaurus/

