
Data da apresentação

Título de palestra: Curso 
preparatório de Proficiência 
em Codificação Hospitalar

Prof. Marcelo 
Miranda
Diretor de Pós-
Graduação
Feluma - FCMMG



A FELUMA é a mantenedora dos Institutos perante a comunidade
acadêmica, as autoridades públicas e o público em geral e encontra-se
em processo de expansão de suas atividades.

Conselho Diretor é o representante máximo da FELUMA e responde
pela manutenção e desenvolvimento dos seus institutos.

Mandato: abril de 2018 a abril de 2022.

FELUMA



A Fundação Educacional Lucas Machado

é uma instituição filantrópica fundada

na década de 70, que se dedica às

atividades de ensino, pesquisa e

assistência social, através da prática

educacional aplicada à saúde.
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A Faculdade Ciências Médicas – MG (FCM-MG) tem sua

história marcada pelo forte compromisso com os ideais de seus

fundadores, e por esta razão, mantém o propósito de uma formação de

excelência, a preocupação profunda com a ética alicerçada em

princípios de racionalidade, reciprocidade dos valores e justiça.

FCM-MG Uma instituição FELUMA

CURSOS DIURNO

 MEDICINA 

 FISIOTERAPIA

 ENFERMAGEM

CURSO NOTURNO

 PSICOLOGIA

 ENFERMAGEM (novas 

turmas)





HUCM - MG Uma instituição FELUMA

O Hospital Universitário Ciências Médicas – MG (HUCM-MG), era
um hospital público nomeado Hospital Universitário São José,
assumido pela FELUMA como hospital referência na formação
dos alunos da FCM-MG e PGCM-MG. Isso garante estágios
curriculares, extensão acadêmica e assegura a melhor formação
possível aos seus formandos.

Hospital Universitário 100% SUS com 229 leitos

Hospital próprio – Diferencial de mercado.

Universitário: “Centro de formação de recursos humanos e

de desenvolvimento de tecnologia para área de saúde”.

Fonte: http://portal.mec.gov.br/hospitais-

universitarios/hospitais-universitarios

15 Especialidades: Residências e Especialidades médicas

Incorporado à FELUMA em 1989.



Ambulatório Ciências Médicas - MG



ACM - MG Uma instituição FELUMA

O Ambulatório Ciências Médicas – MG (ACM-MG) possibilita ao aluno da
graduação a articulação entre teoria e prática, e ao paciente a integralidade
na assistência médica em até 04 meses após alta para os pacientes do HUCM,
proporcionando o equilíbrio entre ações preventivas e curativas e a
interdisciplinaridade.

Ambulatório 100% SUS;

33 Consultórios Médicos;

04 Salas de cirurgia ambulatorial;

Clínica Escola de Fisioterapia;

Clínica Escola de Psicologia;

Clínica-Escola de Psicologia

Clínica-Escola de Fisioterapia



IOCM-MG Uma instituição FELUMA

O Instituto de Olhos Ciências Médicas – MG (IOCM-MG) uma

unidade vinculada ao Hospital, com sede própria no bairro

Floresta.

 Instituto de Olhos 100% SUS;

 Reinaugurado pela FELUMA em 2015;

 Referência nos Departamentos no tratamento de glaucoma,

catarata, estrabismo, córnea, retina cirúrgica, refração, neuro-

oftalmologia, plástica oftálmica, transplante de córnea;

 Assim como os demais institutos o IOCM é um importante

cenário para o processo de ensino e aprendizagem, além de

ofertar serviços de relevância a população.



CRCM-MG Uma instituição FELUMA

A Cirurgia Robótica Ciências Médicas – MG (CRCM-MG) é uma inovação pioneira 
trazida ao Estado pela Feluma. 

A cirurgia robótica é um procedimento em que o médico utiliza um sistema

robótico com visualização tridimensional e alta definição, para reproduzir as

características de uma cirurgia aberta convencional.

O daVinci® é o primeiro sistema cirúrgico robótico de Minas Gerais. Uma

ferramenta de máxima precisão que representa o que há de mais inovador

no campo da cirurgia minimamente invasiva e da tecnologia aplicada à

Medicina. Atualmente a CRCM trabalha com dois robôs cirúrgicos.





Experiência na organização e gestão de processos de avaliação e seleção.

Originariamente um departamento de seleção da Faculdade Ciências Médicas de

Minas Gerais, o Instituto AGOS cresceu e se tornou uma Instituição independente. O

Instituto AGOS realiza a gestão de todo o processo seletivo, desde a elaboração do

edital até a preparação e aplicação das provas, selecionando candidatos de acordo

com o perfil solicitado.

DIFERENCIAIS

 Metodologia e tecnologia inovadoras

 Expertise nos métodos de avaliação

 Gráfica própria

INSTITUTO AGOS Uma instituição 
FELUMA



O objetivo da Pós-Graduação Ciências Médicas – MG (PGCM-MG) é formar

especialistas com reconhecimento científico e competência na área de atuação,

exercendo seu trabalho de forma ética e responsável.

PÓS-GRADUAÇÃO

 Modalidade presencial e EAD.

 Cursos nas áreas: Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Odontologia, 
Farmácia, Odontologia e Multidisciplinar.

MESTRADO

RESIDÊNCIA MÉDICA

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

ESPECIALIZAÇÃO HOSPITALAR

PGCM- MG Uma instituição FELUMA



ODONTOLOGIA



Curso Preparatório de Proficiência 
em Codificação Hospitalar 



Público Alvo

• Profissionais da área de saúde
ou Analistas de Informação em
saúde que atuam ou desejam
atuar no segmento da saúde,
exercendo a profissão de
codificação clínica.



OBJETIVOS

- - Oportunidade para o profissional ampliar os
conhecimentos em codificação hospitalar,

- - Explorar as regras específicas para identificação
de códigos adequados e se preparar para a prova
de Certificação de Proficiência em Codificação
Hospitalar.



DIFERENCIAIS

- - Credencial dedicada exclusivamente à codificação
hospitalar.

- - Oferecida pela Sociedade Brasileira de Analistas
de Informação em Saúde (SBAIS) em parceria com
a AAPC, maior instituição norte-americana de
certificação em

- codificação assistencial - base metodológica.



- - Curso preparatório é uma iniciativa da SBAIS com
apoio educacional da área de pós-graduação da
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
(FELUMA), pioneira na capacitação de profissionais
codificadores para a geração de informação em
saúde qualificada.



- É uma oportunidade para crescimento profissional
e um diferencial significativo para o mercado de
trabalho.



CARGA HORÁRIA E MODALIDADE DO 
CURSO

Modalidade de ensino a distância.
80 horas, distribuídas em 04 meses



CERTIFICAÇÃO

Após finalizar as 80 horas do curso preparatório, o
aluno estará apto para realizar o exame para
certificação oferecido pela SBAIS com chancela da
instituição internacional AAPC. Haverá um encontro
presencial para realização da prova de certificação.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- A metodologia Grupos de Diagnósticos Relacionados - A Lógica e o Método
- Acesso e Uso das Informações em Saúde - Princípios Éticos e Legais
- Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à

Saúde - CID 10
- Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
- Terminologia Unificada e Troca de Informação da Saúde Suplementar (Tuss e Tiss)
- Princípios da Terminologia Clínica
- Terminologia associada à Anatomia Humana
- Terminologia associada aos dispositivos médicos
- Terminologia associada a fármacos
- Prontuário Médico: captura das informações para a geração dos grupos DRG
- Regras para a codificação clínica hospitalar



INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÃO SERÃO
DIVULGADAS PELO SITE:

www.cmmg.edu.br



CONTATO:
Nome Marcelo Miranda
Cargo
Empresa
E-mail/ Site
Telefone


