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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 

Reacció adversa vacuna COVID-19 T50.B95A  

Leucoaraiosi cerebral I67.81 Insuficiència cerebrovascular aguda 

Reacció vasovagal R55 Síncope i col·lapse 

Edema úvula  J39.2 Altres malalties de faringe 

Mycoplasma genitalium Z22.4 
Portador d'infeccions que es transmeten 

sobretot sexualment 

Síndrome de Loeys-Dietz Q87.89 

Altres síndromes especificades de 

malformacions congènites no classificades 

a cap altre lloc 

Síndrome de Prader-Willi Q87.1 

Síndromes de malformacions congènites 

predominantment associades a estatura 

baixa 

Asma induïda per exercici J45.909 Asma no especificada, sense complicacions 

Asma nocturn J45.909 Asma no especificada, sense complicacions 

Tos pertussoide R05 Tos 

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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Acne neonatal L70.4 Acne infantil 

Portador acinetobacter baumannii 
Z22.39 Portador d'altres malalties bacterianes 

especificades 

Neuràlgia del pudend M79.2 Neuràlgia i neuritis no especificades 

Meningocele Q05.9 Espina bífida no especificada 

Mielomeningocele Q05.9 Espina bífida no especificada 

Adenoma suprarenal 
D35.00 Neoplàsia benigna, glàndula suprarenal 

no especificada 

Infecció per virus del papil·loma humà 
B97.7 Papil·lomavirus que causa malalties 

classificades en un altre lloc 

Esquinç de turmell esquerre 
S93.402A Esquinç de lligament no especificat, 

turmell esquerre 

Esquinç de turmell dret 
S93.401A Esquinç de lligament no especificat, 

turmell dret 

Dependència metananfetamina 
F15.20 Dependència d'altres estimulants sense 

complicacions 

Angiomiolipoma renal D17.71 Neoplàsia lipomatosa benigna, ronyó 

Odinofàgia R07.0 Dolor de faringe 

Dolor vulvar N94.819 Vulvodínia no especificada 

Coitorràgia N93.0 Hemorràgia postcoital i per contacte 

Assistència IVE 
Z33.2 Assistència per a interrupció voluntària de 

l'embaràs 

Anticoncepció urgència 
Z30.012 Assistència per a prescripció de 

contracepció d'urgència 

Contracepció implant subdèrmic 
Z30.46 Assistència per a control de contraceptiu 

d'implantació subdèrmica 

Contracepció injectable 
Z30.42 Assistència per a control de contraceptiu 

injectable 

Contracepció anell vaginal 
Z30.44 Assistència per a control de dispositiu 

contraceptiu hormonal, anell vaginal 

Contracepció pegat transdèrmic 
Z30.45 Assistència per a control de dispositiu 

contraceptiu hormonal, pegat transdèrmic 

Contracepció oral píndoles 
Z30.41 Assistència per a control de píndoles 

contraceptives 

Inserció dispositiu contracepció 

intrauterina 

Z30.430 Assistència per a inserció de dispositiu 

contraceptiu intrauterí 

Verificació dispositiu contracepció 

intrauterina 

Z30.431 Assistència per a verificació rutinària de 

dispositiu contraceptiu intrauterí 

Retirada dispositiu contracepció 

intrauterina 

Z30.432 Assistència per a retirada de dispositiu 

contraceptiu intrauterí 

Retirada i reinserció DIU 
Z30.433 Assistència per a retirada i reinserció de 

dispositiu contraceptiu intrauterí 

Planificació familiar natural, 

contracepció 

Z30.02 Aconsellament i formació sobre 

planificació familiar natural per a evitar 

un embaràs 
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Planificació familiar natural, 

reproducció 

Z31.61 Aconsellament i orientació sobre la 

reproducció a través de mètodes de 

planificació familiar natural 

Mastitis embaràs 
O91.219 Mastitis no purulenta associada a 

l'embaràs, trimestre no especificat 

Mastitis en la lactància 
O91.23 Mastitis no purulenta associada a la 

lactància 

Liquen esclerós i atròfic vulvar N90.4 Leucoplàsia vulvar 

Menopausa precoç amb clínica E28.310 Menopausa prematura simptomàtica 

Abscés de mama en embaràs 
O91.119 Abscés mamari associat a l'embaràs, 

trimestre no especificat 

 

 

Es pot 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/

