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Princípios Gerais 

Uma ciassificação de doenças pode ser definida como um sis- 
tema de categorias às quais são remetidas as entidades mórbidas de 
acordo com algum critério estabelecido. Há muitas escolhas possíveis 
destes critérios. O anatumista, por exemplo, desejaria talvez uma 
classificação baseada na localização da afecção ao passo que o pato- 
logista está principalmente interessado na natureza do processo 
mórbido, o médico sanitarista na etiologia e o clínico na manifesta- 
ção particular objeto de sua assistência. Em outras palavras, existem 
muitos eixos de classificação e o interesse do investigador detenni- 
nará aquele eixo a ser escolhido. A classificação estatística das dom- 
ças e dos traumatismos depende, portanto, do uso que terão os dados 
a serem colhidos. 

Em virtude deste conflito de interesses falharam no passado 
todos os esforços no sentido de fundamentar uma classificação esta- 
tística mantendo rígidca observância lógica a apenas um dos eixos. 
Os diversos títulos da classific~ção representam, portanto, uma série 
necessária de ajustes entre sistemas baseados na etiologia, na loca- 
lização anatômica e nas circunstâncias de início da doença, assim 
como na qualidade da informação disponível nos registros médicos. 
E necessário fazer ajustes para satisfazer também as várias exigências 
em estatística vital, dos diversos tipos de hospital, dos serviços mé- 
dicos das forças amladas, das organizações de seguro social, dos 
levantamentos epidemiológicos e de numerosos outros órgãos. Em- 
bora seja impossível atender com uma única classificação a todas 
essas finalidades específicas, é necessário proporcionar uma base de 
classificação comum para uso estatístico geral; isto é, para compi- 
lação, recuperação e tabulação de dados. 

A classificação estatística das doenças deve limitar-se a um 
número restrito de categorias que abranjam a totalidade das afecçóes 
mórbidas. As categorias devem ser escolhidas de forma a facilitar 
o estudo estatístico dos fenômenos patológicos. Uma entidade m6r- 
bida específica só deve ter título próprio na classificação quando sua 
frequência ou sua importância o justificar. Por outro lado, muitos 
títulos da classificação se referem a grupos de afecçóes mórbidas 
separadas, mas geralmente afins. No entanto toda enfermidade ou 
afecçáo deve ter lugar definido e apropriado, onde possa ser incluída, 
numa das categorias da classificação estatística. Alguns elementos 
da lista terão de ser títulos residuais para afecções diversas que 
não se classificam sob títulos mais específicos. Deve-se limitar tanto 
quanto possível o número dessas categorias. 



A característica de agrupanlcnto é o que distingue uma classi- 
ficação estatística de uma nomenclatura, que é uma lista ou catá- 
logo, de nomes aprovados de afecçóes mórbidas, os quais devem ser 
completos a fim de conter todos os estados patológicos. Entretanto 
os conceitos de classificação e nomenclatura relacionanl-se de perto 
no sentido de que algumas classificaçóes (por exemplo, em Zoolo- 
gia) são tão pormenorizadas que se transformam em iionienclatura. 
Tais classificações entretanto, não se prestam geralmente para aná- 
lise estatística. 

O objeto da classificação estatística das doenças nso podia ter 
sido melhor definido do que nestas palavras que \Villian Farr es- 
creveu há um século: 

"Nas primeiras tabelas de mortalidade (Tablcs mortuaires) as causas dc 
morte eram tabuladas por ordem alfabética, procedimento que tem a van- 
tagem de não suscitar iienliuiiia dessas qiiestóeb ahorrecidas, eiii cliic 6 inútil 
esperar unanimidade entre médicos e estatísticos. Mas ;i estatística E, eminen- 
temente, ciência de classificação; e basta um exame rápido do assunto para 
se compreender que toda classificação que agrupe doenças afins, capazes de 
se confundirem umas com as outras, pode facilitar a dedução de princípios 
gerais. 

"A classificação é um método de generalização. Podem ser por isso usadas 
com vantagem várias classificações; e o médico, o patologista ou o jurista 
podem, legitimamente, colocando-se em seus respectivos pontos dc vista, clas- 
sificar as doenças e as causas de morte da forniu que julgareiii mais convenientr 
para facilitar suas investigações e proporcionar reusltados gerais. 

"O clínico pode dividir as doenças em duas categorias principais, segundo 
a natureza clínica ou cinírgica de seu tratamento; o patologista, segundo a 
natureza da ação mórbida ou da lesão produzida; o anatomista ou o fisiolo- 
gista, segundo os tecidos e órgãos afetados; o médico legista, segundo tenha 
sido a morte súbita ou lenta; e todos esses critérios merecem ser toniados eni 
conta na classificação estatística. 

"Aos olhos dos estatísticos nacionais, os elementos mais importantes estão 
considerados na antiga subdivisão das doenças em pestes, ou epidemias e 
endemias, em doenças de ocorrência comum (esporádicas), as quais podem 
ser comodamente divididas em três classes, e em lesões, as consequências inie- 
diatas da violência ou de uma causa exógcna" 

Resenha Histórica 

Antecedentes 

Franpis Bossier de Lacroix ( 1706-1777), melhor conhecido pelo 
nome de Sauvages, foi o primeiro a tentar a classificação sisteiná- 
tica das doenças. O vasto tratado de Sauvages foi publicado sob o 
titulo de Nosologiu Methodica. Contemporâneo de Sauvages foi o 
grande metodologista Linneo ( 1707-1778), que escreveu, entre ou- 
tros tratados, o Genera Morborum. Em começos do século XIX a 
classificação de doenças mais utilizada era a de William Cullen 
(1710-1790), de Edimburgo, surgida em 1785 sob o título de Synopb 
Nosologiae Methodicae. 



O estudo cstatístico das doenças tivera início, porém, de fato, 
um século antes, com o tratado de John Graunt sobre as tabelas 
mortuárias de Londres. Na tentativa de estimar a proporção de 
crihnças nascidas vivas e que momam antes dos seis anos de idade, 
visto não se anotar a idade no registro de óbitos, tomou todas as 
mortes classificadas como sapinho, convulsões, raquitismo, dentição 
c vermes, prematuros, pagãos, recém-nascidos, fígado inflamado e 
asfixiados e' acrescentou a metade dos óbitos por varíola, cata 
sarampo e vermes sem convulsões. Apesar de rudimentar, a c F" assi- 
ficação, o cálculo de 36% de mortalidade antes dos seis anos parece 
ter sido correto, à luz das verificações ulteriores. Embora três sé- 
culos tenham contribuído para a precisão científica da classificação 
das doenças, muita gente ainda descrê da utilidade da compilação 
de dados estatísticos sobre as doenças ou mesmo sobre causas de 
morte, em virtude das dificuldades da classificação. A essa objeção, 
pode-se contrapor o comentario do Professor Major Grenwood2: 
"O purista científico que prefira esperar até que as estatísticas mé- 
dicas sejam exatas do ponto de vista nosológico não é mais sensato 
do que o camponês de Horácio esperando o rio acabar de passar". 

Felizmente para o progresso da medicina preventiva, o Escri- 
tório de Registro Geral da Inglaterra e do País de Gales encontrou, 
logo de sua fundação no ano de 1837, na pessoa de Willian Farr 
(1ôO8-1883), seu primeiro estatístico médico, um homem que não 
só tirou o maior proveito possível das classificações de doenças im- 
perfeitas que entfio existiam, mas também trabalhou para conseguir 
classificação melhor e uniformidade internacional no seu uso. 

Farr encontrou a classificação de Cullen em uso nos serviços 
públicos do seu tempo. Não fora revista para incorporar os progres- 
sos da ciência médica e tampouco lhe pareceu satisfatória para os 
fins da estatística. Assim, no primeiro Relatório Anual do Oficial 
do Registro Geral, Farr examinou os princípios que deveriam ori- 
entar a classificação estatística das doenças e insistiu na adoção de 
uma classificação uniforme. 

Tanto a nomenclatura quanto a classificação estatística foram 
objeto de constante estudo e comentário por parte de Farr em suas 
"Cartas" anuais ao "Oficial de Registro Geral", que as fazia publicar 
em seus relatórios. O primeiro Congresso Internacional de Estatís- 
tica, reunido em Bruxelas em 1853, reconheceu tão claramente a 
utilidade de uma classificação uniforme das causas de morte que 
solicitou ao Dr. William Farr e ao Dr. Marc d'Espine, de Genebra, 
preparar "uma nomenclatura uniforme das causas de morte aplicá- 
vel a todos os países". No Congresso seguinte, celebrado em Paris 
em 1855, Farr e d'Espine apresentaram duas listas separadas, basea- 
das em princípios absolutamente distintos. A classificação de Farr 
estava dividida em cinco grupos: doenças epidêmicas, doenças ge- 
neralizadas, doenças localizadas classificadas segundo a sua locali- 
zaçlo anatbmica, doenças de desenvolvimento e doenças que são 



conseqüência direta de uni traumatismo. D'Espine classificou as 
doenças segundo a sua natureza (gotosa, herpética, hemática etc.). 
O Congresso adotou, como solução conciliatória, uma lista formada 
de 139 títulos. Essa classificação foi objeto de nova revisão no ano 
de 1864, em Paris, "de acordo com o modelo de !V. Farr", e tarn- 
béni em 1874, 1880 e 1886. Embora essa classificação jamais tivesse 
logrado aprovação universal, a disposição geral, inclusive o critério, 
proposto por Farr, de classificar as doenças por sua localização ana- 
tômica, permaneceu em vigência, como base da Lista Internacional 
de Causas de Morte. 

Adoção du Nomnenclattcra Internacional de Causas de Morte 

Na reunião que efetuou em Viena em 1891, o Instituto Interna- 
cional de Estatística, sucessor do Congresso Internacional de Esta- 
tística, confiou a um comitê, cuja presidência coube ao Dr. Jacques 
Bertillon (1851-1922), Chefe dos Trabalhos de Estatística da Cidade 
de Paris, a preparaçáo de uma classificaçáo de causas de morte. 
É interessante notar que Bertillon era neto do Dr. Achille Guillard, 
botânico e estatístico de renome, autor da resolução em que o pri- 
meiro Congresso de Estatística, de 1853, solicitou a Farr e d'Espine 
que formulassem unia classificação uniforme. O relatório desse co- 
mitê foi apresentado por Bertillon na reunião de 1893, em Chicago, 
do Instituto Internacional de Estatística, que o adotou. O trabalho 
de Bertillon baseava-se na classificação de causas de morte que era 
usada pela Cidade de Paris e que representava, desde a revisão feita 
em 1885, uma síntese das classificações inglesa, alemã e suíça. Se- 
guia o critério, adotado por Farr, de fazer distinção entre as doenças 
generalizadas e as que se Iocalizam num órgão ou numa região ana- 
tômica. Seguindo as instruções do Congresso de Viena, dadas por 
sugestão do Dr. L.  Guillaume, Diretor da Repartição Federal de 
Estatística da Suíça, Bertillon inclui três classificações: uma classi- 
ficação abreviada, de 44 títulos, uma classificação de 99 títulos e 
uma classific~ção de 161 títulos. 

A Classificação de Causas de Morte de Bertillon, como a prin- 
cípio foi chamada, recebeu aprovação geral e foi adotada por vários 
países, assim como por muitas cidades. Foi utilizada pela primeira 
vez na América do Norte pelo Dr. Jesús. E h4onjarás nas estatísticas 
de San Luis de Potosí, México 4. Em 1898, a Associação Americana 
de Saúde Pública, em sua reunião de Ottawa, Canadá, recomendou 
a adoção da classificação de Bertillon pelos oficiais de registro do 
Canadá, México e dos Estados Unidos. A Associação sugeriu, ou- 
trossim, revisar dita classificação cada dez anos. 

Na reunião #do Instituto Inteniacional de Estatística realizada 
em Christiania eiii 1899, o Dr. Bertillon apresentou um relatório 
sobre o progresso da classificação, no qual estavam incluídas as 
recomendações da Associação Americana de Saúde Pública sobre 



sua revisão decenal. O Instituto adotou na oportunidade a seguinte 
resolução: 

"O Instituto 'Internacional de Estatística, "Convencido da necessidade de 
empregar nos diferentes países nomenclaturas comparáveis 

"Registra com satisfaçiio a adoçáo, por todos os serviços de estatística 
da América do Norte, por alguns da América do Sul e por alguns da Europa, 
do sistema de nomenclatura de causas de morte apresentado em 1893; 

"Insiste vivamente em que esse sistema de nomenclatura seja adotado. 
em princípio e sem revisáo, por todos os serviços de estatística europeus; 

"Aprova, pelo menos em linhas gerais, o sistema de revisáo decenal pro- 
posto pela Associaçiáo Americana de Saúde Pública em sua sessão de Ottawa 
( 1898); 

"Concita os serviços de estatística que ainda não aderiram a fazê-lo sem 
demora, a fim de contribuírem para a comparabilidade da nomenclatura de 
causas de morte" 5. 

O Governo francès convocou, em seguida, para que se efetuasse 
em Paris, e111 agosto de 1900, a primeira Conferência Internacional 
de Revisão da Classificação de Bertillon ou Classificação Interna- 
cional de Causas de Morte. Participaram delegados de 26 países. 
Foi adotada a 21 de agosto de 1900 uma classificação pormenorizada 
das causas de morte composta de 179 p p o s  e uma classificação 
abreviada, de 35 grupos. Foi reconhecida a utilidade de revisões 
decenais e ao Governo francês foi solicitado convocar para 1910 a 
reunião seguinte. Na realidade, dita reunião teve lugar em 1909 e o 
Governo francês convocou mais tarde as conferências de 1920, 1929 
e 19%. 

Bertillon continuou sendo o promotor da Nomenclatura Inter- 
nacional de Causas de Morte e as revisões de 1900, 1910 e 1920 
foram efetuadas sob sua direção. Como Secretário-Geral da Corife- 
rência Internacional, submeteu a revisão provisória de 1920 a mais 
de quinhentos técnicos para que dessem seu parecer. Faleceu, p- 
rém em 1922, deixando a Conferência Internacional privada de sua 
eficiente liderança. 

Na reunião de 1923 do Instituto Internacional de Estatística, 
M. Michel Huber, o sucessor de Bertillon na França, reconheceu 
essa falta de direção e apresentou moção no sentido de que o Insti- 
tuto reafirmasse a sua política de 1893 com respeito a Classificação 
Internacional das Causas de Morte e colaborasse com outras orga- 
nizações internacionais na preparação das revisões subsequentes. A 
Organização de Higiene da Liga das Nações tomou também ativo 
interesse pelas estatísticas sanitárias e nomeou comissão de peritos 
estatísticos para estudar a classificação das doenças e das causas de 
morte, assim como outros problemas no campo das estatísticas mé- 
dicas. Dr. E. Roesle, Chefe da Seção de Estatística Médica do 



Serviço de Saúdc Pública da Alemanha c ineiiibro da Comissáo, 
fcz cuidadoso cstudo em qiic cspecificoii a ainpliaçáo que seria 
necessário dar aos títulos da Lista Internacional dc Caiisas de Ylortc 
de 1920 para quc a classificaçiio pudesse ser utilizada na tabulaçrio 
dc cstatísticas de niorbidade. Essa monografia foi publicada pela 
Orgaiiizaçáo de Higienc da Liga das Nações ein 1928" A fiin dc 
coordenar os trabalhos das duas entidades, foi criada uina coinissáo 
iiiista, na qual tinham assento, em igualdadc numérica, rcpresentan- 
tcs do Instituto Interiiacioiial de Estatística c da Orgaiiizaçáo dc 
Higiciic da Liga das Nações. Referida coinissáo formulou as pro- 
postas para a Quarta (1929) e a Qiiinta (1938) rc.vis0cs da Lista 
Internacioiial de Causas de Mortc. 

A Coiifer&iicia Iiiternacioiial dc Saudc realizada em Nova Iorque 
eni 1946 confiou ii Comissão Interina dii Orgniiização hliindial da 
Saúde a responsabilidade do trabalho preparatório para a seguinte 
revisão decenal das Listas Internacionais dc Causas de Morte e 
para o estabelecimento das Listas Interiiacioiiais de Caiisas de Mor- 
hidade i. O Governo francês coiivocou para abril de 1948, em Paris, 
a Conferência Internacioiial da Sesta Rcvisáo das Listas Inteniacio- 
iiais clc Doenças e dc Causas de Mortc, cuja secretaria ficou a cargo 
dos servips franceses conipetentes e da Organização Mundial da 
Saúde, que liaviam realizado o trabalho preparat6rio dc coiiformi- 
dade com o acordo feito pelos governos represciitados na Conferên- 
cia Iiiternacioiial de Saúdc em 1946 i. 

A Conferència da Scxta Rcvisáo Deccnal coiistituiii o princípio 
de uma nova era iio campo internacional das estatísticas vitais e 
sanitárias. Além de aprovar tinia longa lista para mortalidade e inor- 
bidade e estabcleccr rcgras internacionais para a seleção da causa 
básica dc morte, recomendou a adgçáo de amplo programa de cola- 
horacrio internacional no campo de estatística vital e sanitária, in- 
clusive a criaçáo de comissões nacionais especializadas que se encar- 
regassem de coordenar o trabalho de estatística no país e de servir 
de enlace entre os serviços dc cstatísticas nacionais e a Organização 
Mundial da Saúdes. 

A Conferência Iiiternacioiial Para a Sétima Revisáo das Listas 
Internacionais de Doenças e de Causas de Morte foi realizada em 
Paris em fevereiro de 1955 sob os auspícios da OhlS De acordo 
com uma recomendação do Comitê de Peritos em Estatísticas Sani- 
tárias da OMS 'O, fizeram-se apenas modificaçóes essenciais e corri- 
giram-se erros c incoerências. 

A Conferència cla Oitava Revisáo rcaliwu-se no Palácio das 
Napes em Genebra, de 6 a 12 de julho de 1ç65, sob o patrocínio 
da OMS ". Esta revisão, de natureza mais radicíil do que a Sétinia, 



não modificou a estrutura básica da Classificaçiio nem a filosofia 
geral de se classificar as doenças segundo critério etiológico antes 
de fazê-lo segundo manifestações particulares. 

Rebt6rio da Conferência Internacional para a Nona Revisão 

A Conferência Internacional Para a Nona Revisáo da Classifica- 
ção Internacional de Doenças, patrocinada pela Organizaçáo Mun- 
dial da Saúde, realizou-se em Genebra, na sede da OMS, de 30 de 
setembro a 6 de outubro de 1975. Compareceram à Conferhcia 
delegaq6es de 46 Estados Membros: 

Arhbia Saudits 
Argélia 
Austrália 
kustria 
BBgica 
Brasil 
Canadá 
Chad 
Dinamarca 
Egito 
Emirados Arabes Unidos 
Espanha 
Estados Unidos da Am6rica 
Finlândia 
França 
Guatemaia 
Holanda 
IIungrin 
lndia 
Indonésia 
Irlanda 
Israel 
Ithlia 
T ~ P ~ o  

Lusemburgo 
Nighria 
Noruega 
Pol6nia 
Portugal 
Reino Unido da Grá-Bretanha e 

Irlanda do Norte 
República Árabe Libanesa 
República Democrhtics da Alemanha 
República Federal da Alemanha 
República Unida do Cameron 
Singapura 
Sudáo 
Suécia 
Suíca 
Taihndin. 
Togo 
Trinidnd e Tobago 
'Tiinísia 
União das Repúblicas Socialistas 

Sovibticas 
Venezuela 
Yugoslivia 
Zairc 

As Nações Unidas, a Organização para Cooperação Econbmica 
e Desenvolvimento, a ,Organização Internacional do Trabalho e a 
Agência Internacional para Investigação de Câncer enviaram repre- 
sentantes à Conferência, bem como o conselho para as Organizações 
Internacionais de Ciências Médicas e dez outras organizações não 
estatais relacionadas A odontologia, dermatologia, ginecologia e obs- 
tetricia, saúde mental, neurocirurgia, oftalmologia, pediatria, pato- 
logia, radiologia e reabilitação de inválidos. 

O Dr. A. S. Pavlov, Assistente do Diretor Geral, inaugurou 
a Conferência em nome do Diretor Geral. O Dr. Pavlov historiou 
a criação da CID, lembrando aos presentes sobre seu desenvolvi- 
mento a partir da Lista Internacional de Causas de Morte, aprovada 
pela primeira vez em 1893. As responsabilidades da OMS datam da 
Sexta Revisão, cujas disposições a respeito da CID f i a m  em sua 
Constituição. A partir do momento em que a OMS assumiu Os en- 
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cargos da CID tem liavido grande aumento de seu uso para cata- 
logação e recuperação de prontuários médicos e para as estatísticas 
de planejamento, cantrole e avaliaçáo de serviços de saúde, a par 
de seu uso tradicional em epidemiologia. 

A mesa que presidiu aos trabalhos da Conferência ficou assim 
constituída: 

Presidente: Dr. R. H. C. Wells (Austrália) 
Vice-presidente: Dr. J. hl. Avilan-Rovira ( Venezuila ) 

Dr. G .  Cerkovnij (URSS) 
Dr. I. hl. Moriyama (Estados Unidos da América) 
Sr. G. Paine (Reino Unido) 

Relatores: Dr. 51. A. Hcasman (Reino Unido) 
Dra. hf. Giiidevarix ( França ) 

Secretariado: Dr. A. S. Pavlov (Assistente do Diretor Geral, 011s)  
Sr. E;. Uemura (Diretor, Divisiio de Estatística de Saúde, 

OhlS ) 
Dr. K. Kupka (Diretor médico, Clnssificayão Int.rnaciona1 

de Doenças, OMS ) ( Secretário) 
Sr. 11. G. Corbett (Estatístico, ClassificaçHo Iiitcrnacional dc 

Doenças, OhlS) 
Professor G. G. Avtandilov ( URSS) (Consultor Temporirio ) 

A Conferência adotou um programa de temas que compreendia 
a Nona Revisáo da Classificaçáo Internacional de Doenças bem 
como diversas classificações suplen~entares pro\lisórias destinadas a 
uso conjunto com n mesma e outros temas afins. 

1 .  Noj~a Reuisiio da Classificaçtio Internaciot~al de Doenças 

1 . 1  Retrospecto das ati~idades de eluboraqão clas propostas para 
n Nona Revbdo. 

As provid6ncias relacionadas a Nona Revisáo remontam ao ano 
de 1969 com a convocação de um Grupo de Estudos. Todo o tra- 
balho foi planejado e executado de tal modo que as propostas, ao 
início da Conferência, achavam-se em fase muito mais adiantada 
do que havia ocorrido nas revisões anteriores. Havia a intenção de 
se ter o manual completo, inclusive com o índice alfabético, a dis- 
posição dos usuários em tempo a fim de permitir treinamento ade- 
quado e familiarização no seu uso, nos vários países, antes de sua 
implantação. O progresso dos trabalhos da revisão foram orientados 
por reuniões subsequentes do Grupo de Estudos e por reuniões de 
Diretores dos Centros d e  Classificação de Doenças. O Grupo de 
Estudos, em sua primeira reunião, ponderou que a revisão deveria 
ser feita em proporções limitadas. Entretanto tornou-se logo evi- 
dente que uma revisão em termos bem mais radicais estava sendo 
sdicitada por especialistas de vários campos da medicina. Foram 
então ouvidas as opiniões de consultores individualizados, de orga- 



nizações internacionais, de especialistas, dos Centros de Classificaçáo 
de Doenças da OMS e das unidades centrais. Os escritórios regionais 
promoveram reuniões onde os representantes dos Estados Membros 
tiveram a oportunidade de manifestar seus pontos de vista. Na sua 
terceira reuniãoi o Grupo de Estudos, analisou propostas que incor- 
poravam as opiniões de todas essas fohtes, e, com base nas recomen- 
dações recebidas, foram distribuídos anteprojetos da classificação 
aos Estados Membros em meados de 1973. Os comentários aos ante- 
projetos foram estudados pelo Grupo de Peritos em Estatísticas Sa- 
nitárias da OMS em junho de 1974 12, cujas recomendações consti- 
tuíram-se nas propostas finais apresentadas A Conferência. Delegados 
de vários países pronunciaram-se favoravelmente a revisão tal como 
fora proposta. De modo particular foi reiterada a solicitação por 
parte da clínica para uma ampla revisão nesta oportunidade sob o 
argumento de que a estrutura de diversos dos capítulos da CID 
estava defasada em relação com os conceitos clínicos modernos. A 
delegação da Suécia, falando em nome dos cinco países nórdicos 
(Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia), opinou que 
os problemas e custos associados com uma mudança tão extensa se- 
riam de monta, visto que estes países haviam elaborado uma versão 
com 5 algarismos, baseada na CID-8, que estava sendo amplamente 
usada em sistemas de informações em saúde com a utilização de 
computadores. Estes países julgaram que a versão de 5 algarismos 
satisfazia em grande parte as necessidades clínicas, de maior especi- 
ficidade, esta última pretendia pela Nona Revisão. A Confdnciu 
levou em consideração as preocupações dos países nórdicos, entre- 
tanto, reconhecendo as necessidades apontadas por diversos países, 
no sentido de atender às solicitações clíiiicas por meio de mudanças 
de estrutura, a par de prover maior especificidade, apoiou, de modo 
geral, a finalidade da revisão proposta e apresentada na Cocfe- 
rência. 

1 . 2  Ilistória e deseniwluimento dos usos da CZD 

Aos participantes da Conferência foi rememorada a impressio- 
nante história da classificação. Suas origens remontam a lista de 
causas de morte, usada durante muitos anos. Na Sexta Revisão, a 
classificação foi ampliada para incluir afecções n5o letais. Poste- 
riormente, a classificação mostrou-se útil para o propósito de cata- 
logação hospitalar, particularmente quando era adaptada por meio 
de subdivisões extras. Recentemente outras adaptações foram ela- 
boradas para uso em sistemas de auditoria médica. As propostas da 
Nona Revisão incluem um dispositivo que se destina a aperfeiçoar 
sua adequação ao uso em estatísticas para avalização de assistência 
médica. Para o futuro, deverá ser decidido sobre qual o tipo de 
adaptação que permitirá o uso da CID em Estatísticas de Seguros 
de Saúde, bem como sobre a possibilidade de ser adaptada para 
servir de base ao pagamento centralizado de serviços mddicos. Todos 
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estes usos conduziram a classificação no sentido de maior detallia- 
mento. Por outro lado, deveriam ser consideradas as necessidades 
de países e áreas onde tal sofisticação não tenha importância, mas 
que, apesar de tudo, almejavam empregar uma classificação bascada 
na CID a fim de avaliar o progresso na assistència h saúde c no 
controle das doenças. 

1 . 3  Característicos gerais da Nona Reuisáo proposta 

As disposições gcrais das propostas para a Nona Revisáo que 
forani consideradas durante a Conferência eram muito análogas As 
da Oitava Revisão, se bem que com maior grau de pormenor. Cuidou- 
se que as categorias tivesscm assegurado um significado definido 
ao nível do 3 . O  algarismo. Ocorreram algumas inovações: 

( i ) Quintos algarisnios opcionais foraiii previstos para alguns tópi- 
cas: por excinplo, para o iiiodo através do qual foi feito o diagnós- 
tico da tuberculose, para o método do parto no Capítulo XI, para a 
localização anatdniica dos transtornos osteomusciilares e para o local 
de acidente no código E. 

(ii) Previu-se um sistema de codificaçáo indepeiideiite por meio 
de 4 algarismos para classificar variedades histológicas de neoplas- 
mas, as quais recebem o prefixo M (de  morfologia) e que siio segui- 
das por um quinto algarismo indicador do coiiiportamrnto. Este tipo 
de codifcaçiio é de LISO opcional em aditamento a ~ d i f c a ç l o  normal 
para topografia. 

(iii) A fuiiçáo do código E para causas esteriias foi alterada. Nas 
Sexta, Sétinia e Oitava Revisões, o Capítulo XVII apresentava duas 
classificações alternativas, lima de acordo com a natureza da lesáo 
(código N ) c outra dc acordo com n causa externa (código E ) .  Na 
Nona Revisão propos-se abandonar o prefixo N e considerar apenas 
a natureza de lesão fazendo parte do corpo principal da classifica- 
~'50. O código E passa a ser uma classificação suplementar que 
deverá ser usada, quando necessário, de inodo conjugado com có- 
digos de qualquer parte da classificação. Entretanto, para as esta- 
tísticas de mortalidade, o código E deverá ainda ser usado preferen- 
cialmente em relação ao Capítulo XVII para a descrição da causa 
básica de morte, no caso de ser usado apenas uni código. 

(iv) As propostas da Nona Revisão incluírani uma classificação 
dupla para alguns diagnósticos. Os participantes da Conferência 
tiveram conhecimento de que este sistema havia sido introduzido nas 
propostas de 1973 em virtude de tornar-se óbvio existir uma solici- 
tação para classificar-se as doenças segundo suas manifestações mais 
importantes, por exemplo, classificar-se encefalite por caxumba numa 
categoria para encefalite. Não teria sido conveniente mudar, neste 
sentido, todo o eixo da CID, assim, a primeira proposta foi a de 
se alocar a afecção de acordo com a manifestaçáo alternativamente 
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à colocação tradicional, segundo a etiologia. Em conseqüência das 
críticas surgidas, foi proposto que os códigos etiológicos "tradicio- 
nais", identificados por f, fossem considerados primários, e os novos 
códigos, alocados na classificaçáo segundo a manifestação e identi- 
ficação por * fosseni considerados secundários e usados em traba- 
lhos relativos ao planejamento e avaliação de assistência médica. 
Este sistema se aplica somente aos diagnósticos que contenliam in- 
formação tanto sobre a etiologia quanto sobre a manifestação e 
quando esta última for importante por si mesma. 
(v )  As categorias do Capitulo dos Transtornos Mentais incluem des- 
crições de seu significado com a intenção de superar as dificuldades 
específicas desta área em que a terminologia internacional não esta 
padronizada. 
O códivo V (antigo código Y )  continua no Volume 1. 
Estas características da revisáo proposta foram aceitas pela Con- 
ferencia. 

1.4 Adoça  da Nona Reoisüo da Classificaçüo Itite~nadonul de 
Doenças 

A Conferência, 

Tendo considerado as propostas elaboradas pela Organização 
com base nas recomendações do Grupo de Peritos em Estatísticas 
Sanitárias 12, 

Reconhecendo a necessidade de outras pequenas modificafles 
a fim de atendcr às observações sobre pormenores colocadas pelos 
Estados Membros durante a Conferência, 

Recomenda que a Lista Detalhada de Catcgorias e Subcatego- 
rias, após revisão, apresentada no Anexo Ie deste relatório, se cons- 
titiia na Nona Revisáo da Classificaçiío Interiiacional de Doenças. 

2. Classificaçüo dos Procedimentos em Medicina 

Atendendo a solicitação de numerosos Estados Membros, a Or- 
ganização delineou uma classificação de procedimentos terapêuticos, 
diagnósticos e profiláticos em medicina, abrangendo áreas de cirur- 
gia, radiologia, laboratório e outras. Várias classificações nacionais 
deste tipo foram analisadas e associações hospitalares de numerosos 
países também foram consultadas. Tencionava-se elaborar uni instru- 
mento adequado para ser usado na análise dos serviços de saúde 
oferecidos aos pacientes em hospitais, clínicas, ambulatórios, etc. 

A Conferência congratula-se com o Secretariado em virtude deste 
trabalho importante e 

Os Anexos ao Relatório niío se reproduzem aqui e estiío rcpreseii- 
tados pelo conteúdo deste Volume. 



Recomenda que as classificações provisórias dos procedin~entos 
c ~ ~ i  medicina sejam publicadas como suplementos da Nona Revisio 
e não como pai-te integrante da mesma. Devem ser publicadas em 
apresentação barata e, após experiência de dois ou três anos, sofrer 
revisão coni base nas observações dos usuários. 

3 .  Classificaçüo dos Zncapacidudes e Limitqôes 

A CID oferecia meios para classificar as doenças e lesócs; a 
classificação dos procedimentos em medicina proveu meios para 
codificar o tratamento e outros serviços recebidos pelo paciente. 
Permanecia a necessidade de classificar-se as incapacidades e as 
limitações ou desvantagens conseqüentes. 

Esta área vinha apresentando grande desenvolvimento e a OMS 
Iiavia preparado um anteprojeto de classificação, se bem qiie eni 
grande parte experimental e em caráter de pesquisa. Este antepro- 
jeto foi preparado após ampIa consulta a órgãos de servips social 
e de reabilitação. 

A Conferência, considerando a classificação de Incapacidades 
e Limitações, acredita que a mesma seja potencialmente valiosa c, 
portanto 

Recomenda que as classificações das Incapacidades e Limita- 
ções sejam publicadas, com fins experimentais, como suplementos da 
Nona Revisão da Classificação Internacional de Doenças e não como 
parte integrante da mesma. 

4. Adaptação da CZD para Uso de Especialidades 

A Conferência tomou conhecimento da existência de três adap- 
tações da CID elaboradas para uso de especialidades. 

A primeira delas consistia numa adaptação para oncologia - 
CID-O. A codificação era feita através de três eixos que indicavam 
topografia, niorfologia e comportamento dos tumores. O código de 
4-algarismos para topografia baseava-se na lista de localização da 
seçiio de neoplasmas malignos do Capítulo I1 da Nona Revisão da 
CID, que deveria entretanto ser usada para qualquer tipo de neo- 
plasmas. A este código dever-se-ia adicionar outro código de 4 
algarismos que viria indicar a variedade histológica do neoplasma e 
código de um único algarisnio indicando o comportamento. Pre- 
tendia-se que esta codificação fosse usada por centros que necessi- 
tassem de pormenores suplementares sobre os tumores, como alter- 
nativa ao uso da Nona Revisão da CID, com a qual era inteira- 
mente compatível. ( A  existência de um guia de conversão possibili- 
taria, se necessário, tradução de  códigos por meio de computador). 

Foram preparadas outras adaptações para odontologia e esto- 
niatologia e para oftalmologia. Estas adaptações contém, em um 



pequeno volume, todas as afecções de interesse do especialista, sele- 
cionadas de todos os capítulos da CID, al6m de oferecer pormenores 
suplementares por intermédio de um quinto algarismo. 

5 .  Lista Para Leigo 

A Conferência discutiu o problema de conseguir as, extrema- 
mente necessárias, estatísticas de morbidade e mortalidade em países 
ainda sem pessoal com qualificação suficiente. Divergiam as opiniões 
quanto no sistema de classificação que deveria ser usada nessas 
áreas em que a informaçáo sobre doenças ou causas de morte deveria 
ser fornecida por outras pessoas que não os médicos. Alguns dele- 
gados consideravam que uma forma simplificada da Classificação 
Internacional de Doenças (por exemplo, uma das listas para tabula- 
ção) serviria a tais propósitos, ao passo que outros acreditavam que 
um sistema independente da CID deveria ser estabelecido. - 

Um pequeno grupo de trabalho, formado por delegados de Es- 
tados Membros com experiência sobre o problema, considerou a 
qiiestão com maior pormenor e, face ao relatório deste grupo, 

A Conferência 

Tomando consciència .do problema atual relacionado a ampla 
utilização da CID pelos países em desenvolvimento, na maioria das 
regiões; 

Reconhecendo a necessidade de introduzir-se um sistema que 
possibilitaria a produçiio de dados úteis e objetivos sobre morbidade 
e mortalidade para um planejamento sanitário eficiente; 

Considerando os ensaios de campo levados a efeito em alguns 
países para a coleta de informações em niorbidade e mortalidade 
através de pesosal de saúde não-médico ou de outro tipo e a expe- 
riència obtida deste modo; 

Denotando o interesse da Organização Mundial da Saúde em 
desenvolver e promover serviços de saúde, principalmente nos países 
em desenvolvimento, de acordo com as resoluções EB55.Rl6 13, 

WHA28.75 14, WHA28.77 WHA28.88 lG, 
Recomenda que a Organização Mundial da Saúde deva 

(1)  comprometer-se progressivamente com as tentativas levadas a 
efeito pelos vários países em desenvolvimento para a coleta de 
estatísticas de morbidade e mortalidade através de pessoal leigo e 
paramédico; 

(2)  organizar reuniões em nível regional a fim de proporcionar 
trocas de experiências entre os países que atualmente enfrentam este 
problema no sentido de esquematizar listas de classificação adequa- 
das que levem em consideração as diferenças nacionais de termino- 
logia; 



(3) dar assistência aos países que se esforçam em estabelecer ou 
expandir sistemas de coleta de dados de morbidade e mortalidade 
através de pessoal leigo e paramédico. 

6 .  Estatkticcls de Mortalidade no Período Perinatal e Assrintos 
Correlatos 

A Conferência levou em consideração com interesse o relatório 
do Grupo Científico sobre Metodologia de Estatísticas Sanitárias a 
respeito dos Eventos Perinatais '7, bem como as recomendações do 
Comitê de Peritos sobre este assunto. Estes fatos vieram culminar 
uma série de reuniões especiais da OMS assistidas por especialistas 
de diversas disciplinas. Tomou-se patente a necessidade dc rever-se 
a situação ii luz de certos progressos das ciências médicas, princi- 
palmente os relacionados a melhoria da sobrevivência de crianças 
nascidas em período de gestação muito curto. 

Após discussão, a Conferência 

Recomenda que, onde viável, as estatísticas relativas a mortali- 
dade perinatal sejam obtidas a partir de um certificado especial 
de óbito perinatal (ao invés do certificado de bbito comum) e apre- 
sentadas da maneira proposta no Anexo I1 a qual inclui também 
definigões relevantes. O anexo inclui também recomendações n res- 
peito das estatísticas de mortalidade materna. 

7 .  Regras de Codificaçúo em Mortalidade 

A Conferência tomou conhecimento dos problemas surgidos 
quanto A seleção da causa básica de morte nas ocasiões em que 
esta morte resulta de fatores relacionados com tratamentos cirúr- 
gicos ou de outro tipo. Propds-se então que, quando um efeito ad- 
verso de tratamento fosse o responsável pela morte, o tratamento 
devesse ser selecionado ao invés da afecção para a qual o tratamento 
fora feito. Apesar de alguns delegados haverem manifestado o ponto 
de vista de que este procedimento conflitava com o conceito tradi- 
cional de causa básica, a Conferência preferiu a proposta acima c, 
conseqüentemente 

Recomenda que a regra de modificação contida no Anexo 111 
seja acrescentada As regras de seleção da causa de morte existentes 
para tabulações primárias de mortalidade. 

A Conferência também foi informada que haviam sido esboça- 
das disposiçóes adicionais para serem aplicadas aos certificados de 
óbitos por ctlncer, as quais estavam sendo testadas em vários países. 
Caso tais provas viessem a demonstrar que estas disposições melho- 
ravam a consistência da codificação, as mesmas seriam incorpora- 
das B Nona Retrisão. 



S .  Seleção de unta única Cactsa para Estatísticas de Morbidadc 

Não Iiaviaiii sido previamente incorporadas à CID quaisquer 
regras sobre tabulação de inorbidade. As estatísticas de rotina ba- 
seiam-se nomialmente em uma única causa e a Conferência consi- 
derou que a aplicação da CID em tais estatísticas alcançou um 
está@ em que justificam-se recomendações internacionais para a 
seleçao de unia única causa para estatísticas de morbidade e, deste 
modo 

Recornerda que a coiidiçiio a ser selecionada para análise sc- 
gundo causa única, em prontuários médicos seja a afecção principal 
que foi motivo de tratamento oii investigação durante a hospita- 
lizaçáo ou outro tipo de assistência médica. Caso não tenha sido 
feito diagnóstico, deve-se selecionar entiío o sintoma ou problema 
principal. Scmprc que possível, a escolha deve ser feita pelo médico 
assistente ou outro profissional paramédico responsável e a afecção 
ou problema principal deve ser discriminada em relação i s  outras 
afecções ou problemas. 

É coiivciiientc que, seniprc que possível, além da seleção da 
causa única para fins de tabulaçiio, sejam tentadas a codificação 
e análise por afccções múltiplas, particulamlente de dados referentes 
a episódios de atendimento em hospitais (com internação ou em 
ambulatório), em clínicas oii por médicos particulares. Para outros 
tipos de dados, tais como, de levantamento de estado de saúde, a 
análise por caiisas niúltiplas pode ser o único método satisfatório. 

9. Listas Abretiiadas para Tabzilação de morta li^ e Morbidadc 

Tornaram-se patentes as dificuldades quanto ao uso das atuais 
listas abreviadas A, 13, C e D para tabulações de mortalidade e 
morbidade. Sua construção e numeração era tal que freqüentemente 
provocava confusão e a comparabilidade das estatísticas baseadas 
nas diferentes listas tornava-se difícil. Foram apresentadas na Con- 
ferência proposições de novas listas em que grupos de doenças e 
algumas afecções individuais selecionadas seriam apuradas em fre- 
quências totais. Listas mínimas de 55 itens foram recomendadas para 
tabulações de mortalidade e morbidade As quais os países poderiam 
acrescentar itens adicioiiais retirados de uma lista básica de 275 
categorias. 

A Conferência 

Reconwnda que as Listas Especiais para Tabulação apresentadas 
no Anexo IV deste relatório devem substituir as listas para tabulação 
de mortalidade e morbidade e devem ser publicadas como parte de 
Classificação Internacional de Doenças, juntamente com explicações 
e instruções quanto ao seu uso. 



10. Codificqcío a Análise de Afecções iilúltiplas 

A Conferência tomou conhecimento com interesse do uso amplo 
da análise e codificação de afecções múltiplas, em numerosos países, 
com diversas finalidades. Constitui-se um dos exemplos o cstudo 
das inter-relações das várias afecções registradas no certificado de 
óbito; outro exemplo é a possibilidade da seleção da causa básica de 
morte através do computador. A Conferência também considerou 
o valor do armazenamento de dados nacionais de mortalidade e 
morbidade analisados Dor codificacóes múlti~las. A Conferência esti- * 
mulou a realização destas atividades mas i ã o  recomendou que a 
CID deva conter regras ou métodos particulares de análise que 
devam ser seguidos. 

11. Outros Sistemas para Codificação de Doettças 

Durante a Conferência foram lembradas outras classificações de 
doenças e as qualidades das mesmas tendo em vista as discussões 
preliminares sobre as formas possíveis da Décima Revisão. Algumas 
destas classificações constituem-se em desdobramento da Classifica- 
ção Internacional de Doenças; outras sáo multiaxiais, dando margem 
a recuperação de dados a partir de diferentes pontos de vista, não 
tendo sido, entreranto, delineadas para a apresentação de estatísticas 
de rotina. Em outras, cada doença ou termo recebe um código 
único, possibilitando a recuperação de afecções específicas e tani- 
bém seu agrupamento em classificações alternativas de acordo coni 
as necessidades. Tais desdobramentos parecem indicar o desejo de 
maior flexibilidade e questionar a validade de se continuar empre- 
gando uma classificação única para múltiplos fins. Surgiu o con- 
senso de que a classificação multiaxial prejudica a capacidade de 
recuperação dos termos referentes às doenças. A alocação de um 
código único às doenças ou termos diagnósticos poderá ser o meio 
de superar os problemas causados por mudanças na classificaçáo. 

12. A Décima Reuh-o da Classifkqáo Z~tternacional de Doenças 

A Conferência reconlieceu a necessidade de iniciar-se precoce- 
mente o planejamento da próxima revisão da classificação e discutiu 
diversas questões que deveriam ser estabelecidas antes do início dos 
trabalhos. Consistiu em ponto fundamental o fato de o programa 
d a  Organizaqão Mundial da Saúde não permanecer Iimitado apenas 
a classificação de doenças. Atualrnente foram incluídos muitos outros 
motivos, sociais e econ'ômicos, na classificação principal, motivos 
estes que justificam o contato com ~~ de saúde,.e foram acres- 

*ws&das .+ifica@es de+xcapacidades e limitações. 
&tas classifiaq6es devem ser mais hewu1vidas e ~incorpradas em 
um sistema abrangente e coordenado de  dassificação de informações 



de saúde. A denoniinação do programa da Organização Mundial da 
Saúde deveria refletir os propósitos mais. amplos destas atividades. 

A padronização da nomenclatura nas várias línguas torna-se 
cssencial para a correspoiidência dos cliagnósticos, de modo que 
glossários análogos ao deseiivolvido para psiquiatria poderiam ser 
preparados para outras especialidades em que os conceitos diagiiós- 
ticos não são claros. A falta de equilíbrio da Oitava Revisão, quc 
c-ntinha 140 categorias para doenças infecciosas mas apenas 20 
para toda a iiiorbidadc peririatal, coiitiiiua na Nona Revisáo em 
virtude de sua natureza esseiicialniente conservadora, entretanto, 
esta restrição não deve neccssariainentc perriianeccr na prósima re- 
visão. 

Tomou-sc conlieci~iieiito da esistência de conflitos entre a ne- 
cessidade de unia classificação razoavelmente ampla para fins de 
comparação interiiacional e o desejo de elevado grau de especifi- 
cidade para codificação de diagiiósticos e para pesquisa epidcmioló- 
gica, bem como cntre os requisitos de u111a classificação para ser 
usada ao nível dc comunidades nos países em desenvolvimento c 
uma adequada para prograinação nacional de morbidade com utili- 
zação de computador. A estrutura da Décinia Revisão constituiu-se 
ein outro problema quc pedia decisões iirgentes; o atual sistema 
uiiiaxial deveria permanecer ou deveria ser tentada uma abordagem 
inultidimencioiial; os elementos de codificação e classificação devc- 
riam ser separados de modo que os prin~eiros permanecessem cons- 
tantes enqiianto que os últimos poderiam vir a ser revistos em intcr- 
valos mcnores quc os atuais? 

O ponto de vista da Conferèiicia foi o de que estas questões 
deveriam ser decididas nos próximos dois ou três anos através da 
construção e experinientação de classificações-modelo de vários ti- 
pos. Reconheceu-se que este fato viria a se constituir em tarefa 
adicional aos trabalhos da Organização Mundial da Saúde nesta 
área e haveria a necessidade dc prover-se recursos extraordinários. 

A Conferència reconheceu o imenso valor do trabalho já feito 
e ainda em andamento sobre a CID; reconheceu também as solici- 
tações que crescem rapidaincnte para maior flexibilidade que a dis- 
ponívcl com a atual estriitura desta classificação. 

A Conferència 

Considerai~do que a CID, apesar da prcsente contcnção dc rr- 
cairsos os quais são por ela completameiitc absorvidos, constitue-sc 
cin unia das atividades da OMS de ii-iaior influèiicia, 

Recomendu que 

(i) a QMS devc contiiiuar scu trabalho no desciivolvimento das 
revisões d a  CfD e classificações correlatas e que as atividades de 
Orgrani~qção Muiidiai da Saúde ligadas :i revisão da CID devein 
ser ampliadas; 



(2)  deveni ser dados ao programa da CID recursos suficientes que 
permitam a exploração das necessidades de novos desdobramentos 
no domínio das classificações cm saúde simultaneamente ao encon- 
tro destas soluções sem que haja prejuízo do presente processo de 
revisão; o programa deve também ter a possibilidade de realizar 
investigações de campo amplas sobre as várias abordagens altemati- 
vas existentes ou que venham a surgir. 

A Conferêiicia expressou a cspcraiiça de que deveriam ser 
envidados esforços no sentido de permtiir a continuidade da experi- 
ência desenvolvida lia Organização Mundial da Saúde, nos centros 
de classificação de doenças e em niinierosas organizações e por 
pessoas em todo o mundo. 

13. Publicação cEa Nona Revisão 

A Conferêilcia foi informada que, apesar de poder-se dispor 
da Lista Tabular da CID (Volume 1) em Inglês e Francês em fins 
de 1976, era improvável a publicação do fndice Alfabético (Volu- 
me 2) antes de meados de 1977. 

As versões em russo e espanhol poderiaiii acompanliar milito 
de perto as cm inglês e francês. 

Os Estados Membros que desejassem publicar versões lias Iín- 
guas nacionais receberiam cópias dos originais das várias partes da 
classificação a medida quc a Secretaria as tennjnasse a fim de capa- 
citá-los a seguir o cronograma muito de perto. 

Diversos delegados assinalaram o fato de a publicação tardia 
dos índices alfabéticos da Oitava Revisão ter tido como conseqüência 
elevada proporção dc erros de codificação durante o primeiro ano 
de seu uso. 

Em virtude do grandc volume de trabalho ainda por fazer antes 
da Nona Revisáo ser publicada e em razão de o treinamento dos 
codificadores requerer que ambos os volumes, inclusive o índice 
alfabetico, estejam a disposição dos usuários em torno de 12 meses 
antes do início de seu uso, 

A Conferencia 

Recomenda que a Nona Revisiío da Clasbificação Internacional 
de Doenças entre em vigor em 1.O de janeiro de 1979. 

14. FanziliarizaçGo c Treinatnento rio Uso da Nona Reuisüo 

Muitos aspectos da revisáo proposta, além das mudanças nas 
categorias em si, detemiliaram a necessidade de explicações cuida- 
dosas aos codificadores e aos usuários de estatísticas baseadas na 
CID. Estabeleceu-se que cursos de familiarização seriam organiza- 
dos pelas açêiicias regionais da 0MS a fim de auxiliar OS países 



IEI'TRODUC~O XXV 

Membros no planejainciito de seus próprios cursos. A Conferência 
tomo11 conhecimento coni interesse da disposição da OMS em pre- 
parar niaterial dc treinamelito para curso dc treinamento de codi- 
ficadores, abraiigcndo duas semanas aproximadamente, a fim dc 
assegurar ao máximo a consistência da instruçáo. A OMS também 
providenciaria niaterial explicativo para usuários das estatísticas. 

Adoção da Nona Revisão 

A Vigésima-Nona Assemblkia Xfundial de Saúde, reunida em 
Genebra ein maio de 1976, aprovou a seguinte resolução sobre o 
Manual da Classificação Internacional de Doenças (Resoliiçiío WHA 
29.34) 18. 

A Vigésiina-Nona Assembléia Mundial de Saúde, tendo conside- 
rado o relatório da Conferència Internacional sobre a Nona Revisão 
da Classificaqiío Intcniacional de Doenças, 

1. Adotu a lista poriiienorizada dc categorias de très algarismos 
c as subcategorias opcionais de quatro algarismos recomendada pela 
Conferência da Nona Rcvisiío da Classificação Iiiternacional dc Do- 
cnqas, para que entre em vigor a partir de 1.O dc janeiro de 1979; 

2. Aduta as regras recomendadas pela Confer&ncia para seleçáo 
de lima única causa nas estatísticas dc niorbidade; 

3. Adota as rccoii~cndações da Conferência sobrc estatísticas dc 
mortalidade do período perinatal c niatenia, iiiclusivc o certificado 
especial de causa de óbito perinatal para ser usado onde for viável; 

4. Sollcita ao Diretor Geral publicar uma nova edição do Alunual 
da Cld~sificaqão Internacional de Doenqm, Lesões e Causas de Morte. 

A Assembléia aprovou, além disso, rcsoluçiío sobre as atividades 
relativas a Classificação Iiitemacional de Doenças (Resolução WHA 
29.35) I". 

A Vigésima-Nona Asseinbléia Mundial dc Saúde, 
Considerando as recomenda-s da Conferência Intemacional 

sobre a Classificação Internacional de Doenças com respeito as ati- 
vidades relacionadas a Classificaçiío, 

1. Aprow a publicação, para fins experimentais, das classificações 
suplementares de Incapacidadc c Limita@= e de Procedimentos 
em Medicina, na. forma dc suplementos, c não como partes inte- 
gantcs, da Classificaçiío Internacional de Doenças; 

3. E n d a w  a recomcndaçiio da Conferência acerca da assistdncia 
aos paí% em desenvolvimento quanto ao esforço desenvolvido pelos 
mesmos no estabelecimento ou ampliação do sistema de coleta das 
estatísticas de mortalidade através de pessoal leigo ori parambdico; 



3. Endossa a solicitaçáo da Junta Executiva ao Diretor Gcral, com- 
tante da resolução EBSÍ.R34 20, no sentido de investigar a possibi- 
lidade de preparar uma Nomenclatura I~itemacional de Doenças 
coino uni aperfeiçoamento da Décima Revisão da Classificação de 
Doenças. 

Manual da Nona Revisão 

Conuençóes usadas t i a  Lista Tabular 

A Lista Tabular emprega de modo especial os colchetes, parên- 
teses e os dois pontos, emprego este que deve ser claramente enten- 
dido. Os colchetes [ . . . .] devem ser usados com a função normal 
de incluir siiidiiimos, expressões alternativas ou frases explicativas. 
Os parênteses ( . . . ) sáo empregados para incluir termos suplemen- 
tares que podem ou não ocorrer na enunciação de um diagnóstico 
sem que isto implique numa mudança de número de codificação. 
As palavras seguidas por dois pontos [:I não são termos completos, 
mas devem ser acompanhadas de um dos modificadores citados 
abaixo a fim de serem alocadas numa dada categoria. " S O E  é 
abreviação para "sem outra especificação" e equivale virtualmente 
a "não especificado" c "não qualificado". 

Serve de exemplo do uso das convenções acima a categoria 
464.0, Laringite aguda, a qual inclui os seguintes termos: 

Laringite (aguda) : 
SOE 
edematosa 
Haemophilus influenzae [H. influenzae] 
pneumocócica 
séptica 
siipurativa 
ulcerativa 

Esta fomla de apresentação significa que a esta categoria deve 
ser remetida a laringite, com ou sem o adjetivo "aguda", sozinha 
ou acompanhada de um dos qualificativos: Haemophilus influenzae 
[do qual H. influenzae é cxpressiio alternativa], edematosa, piieumo- 
cócica, séptica, supurativa ou ulcerativa. As laringites crônicas, es- 
treptocócica, diftérica, tuberculosa e a dcvida a gripe encontram-se 
cm outras categorias. 

Classifiuqáo dupla de dM,anósticos 

A Nona Revisáo da GID &h m a  " i n w e o  a o  h ~ n t h b  da. 
prover dois códigos para a s os quais encerram ele- 
mentos de informação tanto & uma d e s t t i ç ã o  ou complicação 
localizadas quanto sobre um processo mórbido básico geral. Um 



dos códigos - iiidicado por uma cruz ( f  ) - situa-se na parte da 
classificação c111 que o diagnóstico se coloca de acordo com OS pnii- 
cípios normais da CID, isto é, aqueles relativos à doença básica; 
o outro código - indicado por uin asterisco ( * )  - situa-se no capí- 
tulo da classificaçáo relativo ao sistema ou aparelho orgânico ao 
qual correspondc a inaiiifestaçáo ou complicaçáo. Deste modo, a 
meningite tuberculosa apresenta seu código assinalado por cruz no 
capítulo das doenças infecciosas c parasitárias e o por astcrisca no 
capítulo do sistema nervoso. 

Esta necessidade surgiu a partir da solicitação dos especialistas 
e daquelas pessoas ligadas a estatísticas de assistência médica, os 
quais queriam que algumas nianifestaçóes, objeto de cuidados mé- 
dicos, viessem a ser classificadas adequadameiitc nos capítulos cor- 
rcspondentes tws sintomas c aparelhos coinprometidos. A CID tra- 
dicionalmente classificava as doenças generalizadas e as doenças in- 
fecciosas, que podem atingir diversas partes do corpo, em capítulos 
especiais da classificaqáo e as manifestações dessas doenças eram 
normalmeiitc incluídas no iiiesmo local, de modo que, até agora, a 
meningite tuberculosa tem sido classificada apenas no capítulo das 
doenças infecciosas e parasitárias. - 

As categorias iiidicadas por cruz e asterisco constituem-se de 
fato, eiii localizações dteriiritivas na classificaçáo para afecções rele- 
vantes, permitindo a rccuperação ou a análise estatística das infor- 
inaçóes de ambos pontos dc vista. Entretanto, por princípio de clas- 
sificacão da CID, a categoria assinalada por cnrz é o cócligo primário 
c a assinalada por asterisco o secundário, dc modo que, nos lugares 
cin que se queira trabalhar coiii o código por asterisco, na evciitua- 
lidadc de anibos serem iisados, torna-se importante usar algum sinal 
sspecial ou uma localização predeterminada no registro codificado, a 
fim de identificar-se, para a mcsma entidade mórbida, qual o código 
assinalado por cruz c qual por asterisco. 

Os critérios adota<los lia Noiia Revisão cstipulriin qrie as catego- 
rias assinaladas por asterisco sáo usadas: 

( i )  sc a manifestaçáo ou coinplicaçáo, por si só, representa iiiii 

problcina clc assistência iii6dicn c é tratada nuiiia especialidade difc- 
rente daquela que trataria a afecyão básica, c 

(ii) se a iiiformaçiáo tanto sobre a manifcstaçiio quanto sobre a 
afecção básica está contida habitualmente numa frase diagnóstica 
(tal como "rctiníte diabética"), ou 

(iii) se a categoria relativa à mai~ifestaçáo cstá subdividida se- 
gundo a causa - por e?rci~@o, a artropatia, em que as subdivisões 
rdacioim-sc a grupos amplos de m s a s .  

:EKiitem outras combinq&s dC . a f q á o  'Msica e manifestario 
que não determiiiani problemas de codificaçiío e recuperação e não 



foram portanto incorporadas ao sistema "cruz e asterisco". São exeni- 
plos : 

( i )  situações eni que os dois elementos são registrados habitual- 
niente por meio de frases diagnósticas distintas e podem ter seus 
termos simplesmente codificados em separado, por exemplo, certos 
tipos de anemia qiic podem ser conseqüência de outras doenças; 
comunientc a classificaçáo das anemias faz-se de acordo com O tipo 
iiiorfolbgico das mesmas c não depende da causa; 

(ii) quando a nianifestação é parte intrínseca da doença básica e 
não é considerada como um problema distinto de assistência médica; 
por exemplo, cólera, disenteria, stc., classificadas no capítulo das 
doenças parasitárias e infecciosas, náo possuem categorias assinaladas 
por asterisco no capítulo do aparelho digestivo; as manifestações das 
doenças venéreas do trato genituriiiário inferior, classificadas no 
capítulo das doenças infecciosas e parasitárias, não apresentam cate- 
gorias assinaladas por asterisco no capítulo das doenças genituriná- 
rias, apesar de salpingite e orquite gonocócicas as apresentarem; 

(iii) quando a CID teni tradicionalmente classificado a afecção se- 
gundo a manifestação, por exemplo, anemia devido a deficiência 
eiizimática. 

São limitadas as áreas da classificação em que opera o sistema 
de cruz e asterisco; existeiii cerca de 150 rubricas de cada lias quais 
ocorrem termos assinalados por cruz oii asterisco. Podem ocorrer 
segundo uma dentre as três formas seguintes: 

( i )  no caso de o símbolo ( f  ou O )  e o código alternativo apare- 
cerem ambos no título da rubrica, todos os termos classificados sob 
esta ruarica estão submetidos a classificação dupla e todos tem o 
mesmo código alternativo, por exemplo 

049.0f Coriomeningite linfocítica ( 321 .6' ) 
meningite (serosa) I linfocítica 
ineningoencefalite ( serosa ) 

321.2' Meningite deuida a ECHO uánts (047.11 ) 
Síiidrome nieiiiiigoeruptiva 

( i i )  se o símbolo aparece iio título mas não o código alterilativo, 
todos os termos classificados sob esta rubrica estão submetidos a 
classificação dupla mas possuem códigos alternativos diferentes (que 
sáo listados para cada termo), por exemplo: 

074.2f Cardite por Coxsackie 
Endocardite (421.1' ) 
Miocardite (422.0' ) I devidas a víriis Coxsackie 
Pericardite ( 420.0' ) 
h fincsrdite asséptica do recém-nascido ( 422.0' ) 



420.0' Pericardite eln rloenças classificadas em outra parte 

Pericardite ( aguda) ( devida a)  : 

meningocócica (036.4t ) 
sifilítica (093.8f ) 
tuberculosa (017.8f ) 
urêmica (585t ) 
vírus Cossackie (074.2t) 

(iii) se neni o símbolo iieni o código alternativo aparecem no título, 
:i rubrica, como uni todo, 1150 está subnictida a classifica@o dupla, 
podcndo, entretanto, assim estar termos de inclusão individualmente; 
neste caso, tais termos estará0 assinalados pelo símbolo e seu código 
alternativo corrcspondentcs, por exemplo: 

Doença por vírus das glAiidulas salivares 
Hepatitc por vírus de iiiclus3o citomegálica t (573.1" ) 

424.3 Transtml~os rla ccílçula pulmonar 

liisuficiència oii regurgitação da vhlvula pulmonar 
SOE 
sifilíticaQ (093. Sf ) 

O uso da codificaçáo assinalada por asterisco é inteiramcntc: 
opcional. Nunca deve scr empregado na codificação da causa básica 
dc morte (somente o código assinalado por cruz deve ser usado para 
este fim) mas pode ser usado na codificaçáo em morbidade e na 
de afecçóes inúltiplas cin ii~orbidadc c niortalidade. As tabelas de 
distribuiçrio de freqii&ncia, publicadas segundo a lista pormenorizadii 
ou uma das listas abreviadas, com base nos códigos assinalados por 
asterisco, devem especificar claramente "Baseada na codificação p r  
asterisco da C I D .  

Conforme as explicaNes contidas no Relatório da Conferência 
Internacional sobre a Revisão (veja parágrafo 1.3 (iii), página XVI), 
o Código E atualmente é uma classificaçãa suplementar que podc 
ser usada, quando necessário, para codificar os fatores externos asso- 
ciados com afecções mórbidas classificadas em qualquer parte da 
classificação principal. Entretanto, para tabulação da causa básica 
de morte por causa única, o Código E deve ser usado como código 
primário se, e apenas se, a condição mórbida for classificável no 
Capitulo X'C711 (Lesões e Envenenamentos). 



Laciri~as no sistema nírmeros-códigos 

Nota-se que certos números de códigos náo foraili usados, deter- 
minando laciinas no sistema numérico. A razão deste fato foi a de 
evitar mudanças desnecessárias no número de códigos que eram 
conhecidos pelos codificadorcs quc empregavam a Oitava Revisão. 
l'or exemplo, gangrena (categoria 445 na Oitava Revisão) foi inu- 
dada para a categoria 785.4; a fim de evitar a mudança nos núme- 
ros de códigos das categorias 446 (Poliarterite nodosa e outras doen- 
ças afins), 447 (Outras doenças das artérias e das arteríolas) e 448 
(Doenças dos capilares), preferiu-se entio não usar o código 445 na 
Nona Revisáo. 

Glosscírio de Transtornos Mentais 

Um glosdrio que descreve e define o conteúdo das rubricas do 
Capítulo V (Transtornos Mentais) foi publicado em separado da 
Oitava Revisão da Classificaçáo Internacional de Doenç:is. Na Nona 
Revisáo, o glossário esth incorporado a própria classificaçúo (Vci 
phginas 149-215). 

As descrições do glossário não se destinam a auxiliar o codifi- 
cador leigo, que deve codificar tQPo diagnóstico ue aparecer no 
prontuário medico de acordo com as disposições 3 a Lista Tabular 
e do Indice Alfabético. Tem o propósito de auxiliar as pessoas que 
fazem o diagnóstico, os quais devem ser baseados nas descrições e 
iião nos títiilos das categorias, títulos esses cujo significado pode 
variar dc iiin lugar para outro. 

Adapta* da CID 

Diversas adaptações ou formas de aplicações da CID ciii espe- 
cialidades específicas foram publicadas ou estão sendo preparadas. 
As mcsmas sáo descritas resumidamente em seguida. 

Otlo~~tologia e Estomatologia 

A "Aplicaçáo da CID em Odontologia e Estoinatologia" (CID- 
AO), baseada na Oitava Revisáo da CID, foi preparada pela Uni- 
dade de Saúde Bucal cla OMS e publicada pela primeiia vez em 
1969. Reíine aquelas categorias da CID que incluem "doenças o11 
nfecções que ocorrem, apresentam manifestações ou associam-se com 
a boca e estruturas adjacentes". Esta Adaptação permite maior 
grau de pormenor por meio de um quinto algarismo enquanto que 
o sistema numérico está organizado de modo que é imediata a cor- 
relação entre um código da CID-AO e o código da CID do qual 
é derivado, bem como as frequências das categorias da CID-AO 
podem ser prontamente agregadas às categorias da CID. 



A CID-AO foi rcvista com a finalidade de harmonizar-se coin 
a Nona Revisúo da CID, tendo esta revisão sido publicada pela 
Organização Mundial de Saúde em 19T7. 

A "Classificaçáo Internacional dc Doenças para Oncologia" 
(CID-O) foi publicada pela Organização Mundial dc Saúde eni 
1976. Contou cain a colaboração da Agência Internacional para Pes- 
quisa sobre CSncer (OMS), do Instituto Nacional do Càriccr dos 
Estados Uiiidos, com a coiitribuiçáo de muitos outros países e am- 
plas pesquisas de campo; destina-se a ser usada por registros de 
diicer, departaiiientos de patologia e outras agencias especializadas 
cin cincer. 

'4 CID-O é urna classificaçáo de eixo duplo, oferecendo sistemas 
de classificaçáo para topografia e inorfologia. O código para topo- 
grafia empraga para todos os neoplasmas as mesmas categorias 
cle très e quatro algarismos utilizadas pela Nona Revisão da CID 
para os iieoplasnias malignos (categorias 140-199), permitindo deste 
modo uma especificidade maior de localizaçáo para outros neoplas- 
mas enquanto que a CID oferece iiina classificação topográfica mais 
restrita ou mesmo ido prove qualquer classificação. 

O código para morfologia é idhtico ao da seçãcr de ileoplasmas 
da área de morfologia da Nomenclatura Sistematizada de Mediciiia 
(SNOhied) e compatível com a edição de 1968 do Manual de 
Noineiiclatura e Codificação de Tumores (MOTNAC) '" coin a 
Noiiienclatura Sistcniatizada de Patologia (SNOP) 13. Trata-se dc 
código de 5 algarisiiios, os primeiros quatro algarisiiios identifica111 
o tipo histológico do neoplasina e o quinto algarismo seti comporta- 
niento (malígiio, in situ, benígno etc.). O código para morfologia 
da CID-O tamb6m está neste volume (ver páginas 695-722) c iio 
f iidice Alfabético. 

Paralelaineiite aos códigos para topografia e inorfologia, a CID-O 
também inclui unia lista de lesões e afecções senielhantes aos tumo- 
res. Oportunainente será publicado uni quadro csplicativo a respeito 
do método de conversúo dos códigos da CID-O cm códigos da CID 

O Coiiselho liiternacional de Oftalmologia, patrocinado p) r  grii- 
pos oftalmológicos ein diversos países, preparou a Classificaçiio ddc 
Transtornos do Olho, baseada na Nona Revisão da CID. 

Esta classificação inclui, além do capitulo "Transtornos do olho 
e anexos" (categorias 380-379), todas as outras categorias da CID 
que classificam transtornos do olho, desde doenças infecciosas at6 
lesões. Trata-se de uma classificação de cinco algarismos, idêntica 



a CID ao nível de três c quatro algarismos, mas possibilitando por- 
menores adicionais através do quinto algarismo, para liso dos espe- 
cialistas. 

Foi publicada na "Nomenclatura Iiiternacionnl de Oftalniologia" 
pela Academia Americana de Oftalmologia e Otorrinolaringologia -'. 
em 1977, a qual também inclui definições e descrições breves du 
todos os termos, sin6niinos e termos equivalentes em frands, alemáo 
e espanhol, além de termos de referência a fim de facilitar a recupe- 
raçáo bibliográfica de trabalhos científicos. 

Centros da OMS para Classificação de Doenças 

Scis Centros da OMS forani organizados para auxiliar os países 
com problemas relacionados a classificação de doenças e, eni parti- 
cular, no uso da CID. Estiío localizados em instituições cin Paris 
(para países de língua francesa), São Paulo (para língua portu- 
guesa), hlosam (para a língua russa) e Caracas (para a língua 
espanhola); 1iá dois Centros para os países de língua inglesa, em 
Londres e, para América do Norte, em Washington, DC, EUA. 
No caso da língiin portuguesa as comiinicaçóes devem ser endere- 
qadas do scguinte modo: 

Centro da OMS para a ClassificaçHo de Doenças em Portugiiès 
Faculdade de Saúde Pública USP 
Av. Dr. hrnaldo, 71.5 
São Paulo BRASIL 
C E P  01255 
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LISTA DE CATEGORIAS DE 
TRf3S ALGARISMOS 



Doenças infecciosas intestinais ( 001-009 ) 

Cólera 
Febres tifóidc c paratifóidc 
Outras iiifccqões por Saliilonclla 
Sliiguelose 
Outras ii~tosicaçõcs aliiiicntares (bacterianas) 
Amebíase 
Outras dociiças intestinais devidas a protozoários 
Infecções iiitestiiiais devidas a outros inicrorganisinos 
Iiifecções iiitestinais mal definidas 

Tuberculose (010-018 ) 

Infecção tuherculosa primária 
Tiiberciilosc piilmoiiar 
Outras tiibcrculoscs rcspiratórias 
Tubcrciilosc das iiicniiigcs e do sistcma nervoso central 
Tubcrculose do iiitcstino, do pcritônio c dos giingiios incseiitb- 

ricos 
Tiiberculosc dos ossos c das articulações 
Tiibcrciilosc do aparclho geniturinário 
Tubcrculose de outros órgãos 
Tuberciilosc niiliar 

Zoonoses causadas por bactérias ( O M 2 7  ) 

020 Pestc 
021 Tularemia 
022 Carbúnculo 
023 Urucelose 
024 Mormo 
0% hlelioidoso 
026 Febre transmitida por iilordcdura de rato 
027 Oiitras zooiioses causadas por bactérias 

Outras doencas bacterianas ( 030-041 ) 

030 Hanseníase 
031 Doenças devidas a outras micobactérias 
032 Difteria 
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O33 Coqueluche 
034 Angina estreptocócica e escarlatina 
035 Erisipelas 
036 Infecção meningocócica 
03i Tétano 
038 Septicemia 
039 Infecgóes actinomicóticas 
610 Outras doenças baderianas 
041 Infecção bacteriana em afecções classificadas em outra parte 

e de localização não especificada 

Poliomielite e outras viroses do sistema nervoso central não transe 
mitidas por artrópodes (04!5-049) 

045 Poliomielite aguda 
046 Infecçóes do sistema nervoso central devidas a vinis lentos 
047 Meningite devida a enterovírus 
048 Outras doenças do sistema nervoso central devidas a entero- 

vírus 
049 Outras viroses do sistana nervoso central não traiisniitidas por 

artrópodes 

Doenças virais acompanhadas de exantema ( 050-057 ) 

050 Varíola 
051 Vacina e paravacínia 
052 Varicela 
053 Herpes zoster 
054 Herpes simples 
053 Sarampo 
056 Rubéola 
0.57 Outros exantemas por vírus 

Viroses transmitidas por artrópodes ( 060-066 ) 

060 Febre amarela 
061 Dengue 
062 Encefalite viral transmitida por mosquitos 
063 Encefalite viral transmitida por canaptos 
064 Encefalite viral transmitida pòr outros artrópodes e por ar- 

trópodes não especificados 
065 Febres hemorrágicas transmitidas por artrópodes 
066 Outras doenças virais transmitidas por artrópodes 



Outras doenças devidas a vírus e por clamídias (070-079) 

Hepatite por vírus 
Raiva 
Parotidite cpidêmica 
Omitose 
Doenças específicas devidas a viriis Cossackic 
hlononucleose infecciosa 
Tracoma 
Outras dociiças da coiljuritiva devidas a vírus e a clamídias 
Outras doenças devidas a vírus c a claniídias 
Infecções por vírus em afecçóes classificadas em outra parte 

e dc localizayio não especificada 

Rickettsioses e outras doenças transmitidas por artrópodes (080-088) 

Tifo [epidêniico] transmitido por piolhos 
Outros tifos 
Rickcttsioscs transmitidas por carrapatos 
Outras rickettsioses 
Malária 
Leishmaniose 
Tripanossomíasc 
Febre recorrente 
Outras doeiiqas transmitidas por artrópodes 

Sífilis e outras doenças venéreas (090-099) 

Sífilis congênita 
Sífilis precoce sintomática 
Sífilis precoce latcntc 
Sífilis cardiovascular 
Neiirossífilis 
Outras fonnas dc sífilis tardia, com sintoinatologia 
Sífilis tardia latente 
Outras fornias de sífilis e as não especificadas 
Infecções gonocócicas 
Outras doenças venéreas 

Outras doenças causadas por espiroquetas ( 100-104) 

100 Leptospirose 
101 Angina de Vincent 
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102 Bouba 
103 Pinta 
104 Outras infccçóes causadas por espiroquetas 

hlicoses ( 110-1 18 ) 

Dermatofitose 
Outras derinatoiilicoses c as não especificadas 
Monilíase 
Coccidioidomicose 
Histoplasmose 
Infecção blastomicótica 
Outras niicoses 
Micoses oportiinísticas 

Helmintíases ( 120-129 ) 

Esquistossomíases [~squistossomose] 
Outras infcstaç6es por trematbdeos 
Equinococosc 
Outras infestaçõcs por cestóideos 
Triquiníase 
Filaríase e dracoiitíase 
Ancilostomíase e necatoríasc 
Outras helmintíases intestinais 
Outras helmintiases c as não especificadas 
Parasítose intestinal, sem outra especificação 

Outras doenças infecciosas e parasitárias ( 130-136) 

130 Toxoplasmose 
131 Tricomoníase 
132 Pediculose e infestação por phthirus 
133 Acaríase 
134 Outras infestaçóes 
135 Sarcoidose 
1% Outras doenças infecciosas e parasitárias c as não especificadas 

Efeitos tardios de doenças infecciosas e parasitárias (137-139) 

137 Efeitos tardios da tuberciilosc 
138 Efeitos tardios da polimielite aguda 
139 Efeitos tardios de outras doenças infecciosas e parasitiirias 



- 
NEOPLASMAS I 

11. NEOPLASMAS 

Neoplasma malipo do lábio, da boca e da faringe (140-149) 

140 Ncoplasma maligno do Iábio 
141 Ncoplasma maligiio cla Iíiigiia 
142 Neoplasma iiialigno clas glândulas salivares niaiores 
143 Neoplasina maligno da gengiva 
141 Neoplasma iiialigno do assoalho da boca 
115 Ncoplasma maligno dc oiitr;is partcs e cle partes ]ião especi- 

ficadas da boca 
146 Kcoplasina maligno da orofaringe 
147 Ncoplasma maligno cla nasofaringc 
148 Ncoplasina maligno da liipofaringe 
149 Neoplasma maligno dc outras localizações c dc localizações 

mal dcfiniclas, do lábio, cla boca c da faringe 

Neoplasma maligno dos órgãos digestivos e do peritônio ( 150-159) 

Neop1l;snia inaligno do csdfago 
Xeoplasnia nialigiio do cst8mago 
Neoplasma iiialigno do intestino delgado, iiiclusivc o diiodeno 
Neoplasnia iiialigiio do cólon 
Neoplasiiia 1ii:iligno do reto, junção reto-sigiiióidc e àiius 
Neoplasnia inaligno do fígado c das biliares intra-hepáticas 
Ncoplasiiia nialigno da \~esíciila biliar e clas vias biliares cstra- 

hep't' a icas 
Neoplasma maligno do pàncreas 
Ncoplasma inaligno do retroperitônio c do peritdnio 
Neoplasma iiialigno de outras localizações e de localiza~es 

mal definidas iios órgãos digestivos e no peritdnio 

Neoplasma maligno dos Órgãos respiratórios e intratorácicos 
( lscrlss) 

160 Neoplasma iiialigno das fossas nasais, oiivido inédio c seios 
acessórios 

161 Ncoplasma maligno da lariiige 
162 Neoplasma maligno da traquéia, dos brònqiiios e do puliiião 
163 Ncoplasma nialigno da pleura 
164 Ncoplasma maligno do timo, do coraçáo e do iiiediastiiio 
165 Ncoplasiiia inaligno de outras localizações c de localizações 

mal definidas do aparelho respiratório c órgios intratorá- 
cicos 
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Neoplasma maligno dos ossos, do tecido conjuntivo, da pele e da 
mama ( 170-175) 

170 Neoplasma maligno dos ossos e das cartilagens articulares 
171 Neoplasma maligno do tecido conjuntivo e de outros tecidos 

moles 
172 Melanoma maligiio da pele 
173 Outros neoplasmas nialignos da pele 
174 Neoplasnia maligno da mania feminina 
175 Neoplasina maligno da mama masculina 

Neoplasma maligno dos órgãos geniturinános ( 179-189 ) 

Neoplasma maligno do útero, porção não especificada 
Neoplasma maligno do colo do útero 
Neoplasma maligno da placcnta 
Neoplasma maligno do corpo do útero 
Neoplasma maligno do ovário e outros anexos do Útero 
Ntxplasma maligno de outros órgãos genitais femininos, e dos 

não especificados 
Neoplasma maligno da próstata 
Neoplasma maligno do testículo 
Neoplasma maligno do pênis e de outros órgãos genitais mas- 

culinos 
Neoplasma maligno da bexiga urinária 
Neoplasma maligno do rim, de outros órgãos urinários e de 

órgáos urinlirios não especificados 

Neoplasma maligno de outras localizações e de localizações não 
especificadas ( 190-199) 

Neoplasma maligno do olho 
Neoplasma maligno do endfalo 
Neoplasma maligno de outras partes e de partes não especifi 

cadas do sistema nervoso 
Neopiasrna maligno da glândula tireóide 
Neoplasma maligno de outras glândulas endócrinas e de estru- 

turas correlatas 
Neoplasma maligno de outras localizaçóes e de localizaçóes 

mal definidas 
Neoplmma maligno secundário e não especificado dos gAnglios 

linfaticos 
Neoplasma maligno secundário dos aparelhos respiratório c 

digestivo 



198 Neoplasnia iiialigno secundário de outras localizações especifi- 
cadas 

199 Neoplasiiia iiialigiio scm especificaçiio de localizaçáo 

Neoplasma maligno dos tecidos linfático e hematopoético 
(soo-208) 

Linfossarcoina e reticulossarcoma 
Doença de Hodgkiii 
Outros neoplasrnas malignos dos tecidos linfóide ou histiocitário 
Mieloma múltiplo e neoplasmas iniuiioprolifer a t' IVOS 

Leuceinia linfóide 
Leuceniia mielóide 
Leucemia monocítica 
Outras leucemias espccificadas 
Leucemias de tipo ccliilar não especificado 

Neoplasmas benignos ( 210-229 ) 

210 Neoplasina bcnigno do lábio, boca e fíiririge 
211 Neoplasma benigno de outras partes do apare1110 digestivo 
212 Neoplasina bcnigno dos órgãos respiratórios e intratorácicos 
213 Neoplasiiia bciiigno dos ossos e das cartilagens articulares 
214 Lipoma 

Oiitros neoplasrnas benignos do tecido conjuntivo c de outros 
tecidos inolcs 

Neoplasma benigno da pelc - 

Neoplasma benigno da mama 
Leiomioma uterino 
Outros neoplasinas benignos do útero 
Neoplasma benigno do ovário 
Neoplasma benigno de outros órgãos genitais feniininos 
Neoplasina benigno dos órgãos genitais masculinos 
Neoplasma benigno do rim e de outros órgãos do aparelho 

urinário 
Neoplasma benigno do olho 
Neoplasma benigno do cncéfalo e de outras partes do sistema 

nervoso 
Ntqplasma benigno da glândula tireóidc 
Neoplasma benigno de outras glândiilas cndócrinas e de es- 

truturas cqrrelatas 
Hemangioma e linfangioma de qualquer localização 
Neoplasma benigno de outras localizações, e de localizayões 

não especificadas 



10 LISTA DE CATEG0EUA.S DE TRÊS ALGARISMOS 

Caroinoma in situ (230-234 ) 

Ca;cinoma in situ dos órgiíos digestivos 
Carcinoma iii situ do aparelho respiratório 

232 Carcinoma in sitii da pele 
W Carcinoma i11 sitii da mama e do aparelho ge~iiturinário 
034 Carcinoma in situ de outras localizações e de localizações não 

especificadas 

Neoplasmas de comportamento incerto (235-238) 

235 Neoplasma de comportainento incerto dos aparelhos digestivo 
e respiratório 

2.36 Neoplasma de comportamento incerto dos Órgãos genituriná- 
rios 

237 Ncoplasina de comportamento incerto das glandulas endócn- 
11s e do sistema nervoso 

-38 Neoplasma de comport,amento incerto de outras localizações 
ou tecidos, ou não especificados 

Neoplasmas de natureza não especificada (239) 

239 Neoplasma de natureza não especificada 

XII. DOENÇAS DAS GLANDULAS ENWRINAS,  DA 
NUTRIÇÃO E M) METABOLISMO E TRANSTORNOS 

IMUNITARIOS 

T r ~ d a m o s  da glândula tireéide (240.246) 

240 Bócio siinples ou não .especificado 
241 Bócio nodular não tóxico 
242 Tireotoxicose com ou sem &cio 
243 Hipotireoidismo congênito 
244 Hipotireoidismo adquirido 
245 Tireoidite 
246 Outros transtornos da tireóide 

Deengas de outras glânhilas endócrinas (256259) 

250 Diabetes meUtus 
251 Outros transtornos da secreção pancreática interna 
252 Transtornos das glândulas paratireóides 
253 Transtornos da hipófise e do seu controle hipotalâmico 
254 Doenças do timo 
255 Transtornos das gliindulas supra-renais 



256 Disfunçáo ovariana 
257 Disfuiiçáo testicular 
2.58 Disfunglo poliglaiicliilar e traiistornos correlatos 
259 Outros transtornos c*iidócrinos 

Deficiencias nutricionais ( 260-269 ) 

Kwuslliorkor 
Marasmo nutriciona1 
Oiitras formas de dcsnutrilh protkico-calbrica gravcs 
Oiitros tipos cl(1 dcsniitriçúo protéico-calbrica e os náo espcci- 

ficados 
Deficiência de vitaniina A 
DeficiOncia dc tiainiiia c dc ni.~ciiia 
Defici6ncia de compoiientc3s do complexo i3 
Deficiència de ácido ascórbico 
Deficii.ncin de vitamina D 
Outras defici6ncias nritricionnis 

Outros transtornos metabólicos e transtornos imunitários ( 270-279 ) 

Trançtoriios do transporte c do inetabolismo dos aininoácidos 
Traii~torrios do trniisyoitc c do metabolismo dos carboidrato3 
Transtornos do metabolisino dos Iípidcs 
Transtornos do mctiil>olisnio clas proteínas plasmáticns 
Gota 
Transtornos do inc~tnbolisino dos mincrais 
Transtornos do ccliiilí1)rio liidroclctrolítico e ácido-básico 
Outros trniistornos do metabolisino e os náo especificados 
Obesidade c outras foriiias de Iiiperalimentaçáo 

279 Transtornos cnvolvcndo os mecanismos iiniinithrios 

IV. DOENÇAS DO SANGUE E DOS ORGÃOS 
HEMATOPOÉTICOS 

280 Aneinias por cleficiència dc ferro 
581 Outras aiicinias por deficiCiicia 
282 Aneinias hcmolíticas hereditárias 
283 Anemias heniolíticns acl(luiridas 
284 Ancmia aplástica 
285 Outras anemias c iis liso especificadas 
286 Defeitos da coagulaçáo 
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287 Púrpura e outras afecyiks hemorrágias 
288 Doeiiças dos leucócitos 
269 Outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos 

V. TRANSTORNOS MENTAIS 

Quadros psicóticos orgânicos (9.190294) 
290 Quadros psicóticos orgânicos senís e pré-senís 
291 Psicoses alcoólicas 
B 2  Psicoses por drogas 
293 Quadros psicóticos orginicos transitórios 
294 Outros quadros psicóticos orgânicos (crdnicos) 

Outras Psicoses ( 295-298 ) 
L% Psicoses csquimfrênicas 
296 Psicoses afetivas 
2%' Estados para,ióides 
298 Outras psicoses naoargànicas 
>B9 Psicoses especificas da infdncia 

Transtornos neuróticos, transtornos da personalidade e outros 
transtornos mentais nãc &6ticos (300316) 

300 Transtornos neuróticos 
301 Transtornos da personalidade 
W- Dcsvios c transtornos scmais 
303 Síndrome de dependhncia do álcool 
304 Dependència dc clrogas 
305 Abuso de drogas sem dependência 
306 Disfunçõcs fisiológcas originadas em fatores mentais 
307 Síndromes e sintomas especiais não classificados em outra partc 
30s Reação aguda ao "stress" 
309 Reaçáo de ajustamento 
310. Traiistomos mentais não-psicóticos específicos consecutivos a 

lesão orgânica cerebral 
311 Transtornos depressivos não classificados em outra parte 
312 Distúrbios de comportamento não classificados em outra parte 
313 Distúrbios de e m w s  especificamente da infância e da ado- 

lescência 
314 Síndrome hipercinética da infância 
315 Retardos específicos do desenvolvimento 
316 Fatores psíquicos associados a doenças classificadas em outra 

Parte 



SISTEMA NERVOSO E ÓRCÁOS DOS SEh- 1s 

Oligofrenias (317319) 
317 Oligofrenia leve 
318 Outras oligofreiiias especificadas 
319 Oligofrenia náo especificada 

VI. DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO E DOS 
ORGAOS DOS SENTIDOS 

Doenças inflamatórias do sistema nervoso central (39-26) 

320 Mcningitc bacterinna 
321 hleiiingite devida i1 outros microrgaiiismos 
3S2 Xlciiiiigitc de causa náo especificada 
323 Eiicefalite, midite c encefnlomielitc 
324 Abscessos intr:tcraniano c intra-rnquidiano 
325 Flebite e troinboflebite dos seios venosos iiitracranianos 
326 Efeitos tardios de absccsso oii de infecçáo piogènica intracra- 

nianos 

Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso central 
( 330337 ) 
Degeneras6cs cerebrais cjue geralmente se manifestam na in- 

fAncia 
Outras degcilera~cs cerebrais 
Doença de P-I . r  k' insoii 
Outras doenças do sisteina cxtrapiramidal c transtornos da mo- 

tricidade 
Doenças cspino-cerebelarcs 
Dociiças das céliilas do cwrno anterior da medda 
Outras doenças da medula espinhal 
Transtornos do sisteina nervoso autdnomo 

Outros transtornos do sistema nervoso central ( 340349 ) 
Esclerose múltipla 
Outras doenças desiniclinizantes do sistema nervoso ccntral 
Heniiplegia 
Paralisia cerebral infantil 
Outras síndromes paralíticas 
Epilepsia 
Enxaqueca 
Catalepsia e iiarcolepsia 
Outras afecções do cérebro 
Outros transtornos do sistema nervoso e os não especificados 



Transtornos do sistema nervoso periférico ( 350-359 1 

350 Transtornos do ncrvo tngGmeo 
351 Transtornos do ncrvo facial 
352 Transtornos de outros iicrvos cranianos 
353 Transtornos das raízcs e dos plexos nervosos 
:354 Mononcuritc do membro superior e mononeurites múltiplas 
355 Mononeurite do inenibro inferior 
356 Neuropatias periféricas hereditiírias e idiopáticas 
357 Nciiropatias inflamatórias c tóxicas 
,358 Transtornos iicuromusculares 
339 Distrofias niiisculares e outras iníopatias 

Transtornos do olho e anexos (360379) 

360 Transtornos do globo ocular 
361 Desc~lailieiitos c defeitos da rctinii 
361 Oiitros transtornos da retina 
363 Inflárníiç~es tb cicatrizes coriorretiniaiiiis c outros transtornos da 

coróidc 
364 Traiistornos da iris c do corpo ciliar 
363 Glaiicomu 
3M Catarata 
367 Traiistoriios da rcfraçiio e da acoinodaçáo 
368 Distúrbios da visáo 
369 Cegueira c visáo siibnormal 
370 Ceratitc 
371 Opacidade c outros transtoriios da córnea 
372 Transtornos da r~iijuntiva 
373 Inf lamaçáo das pálpebras 
374 Outros transtoriios das pálpebras 
375 Transtornos do aparelho lacrimal 
376 Transtornos da órbita 
377 Transtoriios do nervo óptico c das vias ópticas 
378 Estrabismo e outros transtornos dos movimentos binoculares 

dos ollios 
379 Oiitros transtoriios do olho 

Doenças do ouvido e da apófise mastóide (380-389) 

380 Transtornos do ouvido externo 
381 Otitc inédiii niío stipiirati\-a c transtornos da trompa de Eus- 

tdquio 
3S2 Otite média supurativa e as não especificadas 



383 Mastoidite e afecções c~rrelatas 
384 Outros transtornos da membrana do tímpano 
385 Outros transtornos do ouvido médio e da mastbide 
386 Síndromes vertiginosas e outros transtomos do sistema vesti- 

bular 
387 Otosclerose 
388 Outros transtomos do ouvido 
389 Surdez 

VII. DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATORIO 

Febre reumática ativa (390392) 
390 Febre reumática sem mençáo de comprometimento cardíaco 
$91 Febre reumática com comprometimento cardíaco 
392 Coréia reumática 

Doença reumática cranica do coração ( 393-398 ) 
393 Pericardite reumática crônica 
394 Doenças da válvula mitral 
393 Doenças da válvula aórtica 
396 Doenças das válvulas mitral e aórtica 
397 Doenças de outras estruturas do endocárdio 
398 Outras doenças reumáticas do coração 

Doença hipertensiva ( 401-405 ) 
401 Hipertensão essencial 
402 Doença cardíaca hipertensiva 
403 Doença renal hipertensiva 
404 Doença cardiorrenal hipcrtensiva 
405 Hipertensáo secundária 

Doença isquêmica do coração ( 410-414 ) 
410 Infarto agudo do miocárdio 
411 Outras formas agudas e subagudas da doença isquêmica do 

coração 
412 Infarto antigo do miocárdio 
413 Angina do peito 
414 Outras formas da doença isquêmica crônica do coração 

Doenças da circulação pulmonar (415-417) 
415 Doença pulmonar aguda do coração 
416 Doença pulmonar crônica do coração 
417 Outras doenças da circulação pulmonar 
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Outras formas de doença do coração (420429) 

Pericardite aguda 
Endocardite aguda e subaguda 
Miocardite aguda 
Outras doenças do pericárdio 
Outras doenças do endocárdic 
Cardiomiopatias 
Transtornos da condução 
Amtmias cardíacas 
Insuficiência cardíaca 
Deiiomiiiações e complicações mal definidas de doenças do 

coração 

Doenças cerebrovasculares (430.138 ) 

Hemorragia subaracnoidiana 
Hemorragia intracerebral 
Outras hemorragias intracranianas e as não especificadas 
Estenose e oclusão das artérias pré-cerebrais 
Oclusão das artérias cerebrais 
Isquemia cerebral transitória 
Doença cerebrovascular aguda, mal definida 
Outras doenças cerebrovascularcs e as mal definidas 
Efeitos tardios de doenças cerebrovasculares 

Doenças das artérias, das arteríolas e dos capilares (440448) 

440 Aterosclerose 
441 Aneurisma aórtico 
442 Outros aneurismas 
443 Outras doenças vasculares periféricas 
444 Embolia e trombose arteriais 
446 Poliarterite nodosa e outras doenças afins 
447 Outras doenças das artérias e das arteríolas 
448 Doenças dos capilares 

Doenças das veias e dos IinfBticos e ouiras doenças do aparelho 
circulatório ( 451-459 ) 

451 Flebite e tromboflebite 
,452 Trombose da veia porta 
453 Outras embolias e tromboses venosas 
454 Varizes das extremidades inferiores 
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455 Hemonóidas 
456 Varizes de outras localizações 
457 Transtornos não-infecciosos dos linfáticos 
458 Hipotensão 
459 Outros transtornos do aparelho circulatório 

VIU. DOENÇAS DO APARELHO RESPIRAT6RIO 

Inf ecçóes respiratórias agudas ( 460-466 ) 

460 Nasofaringite aguda [resfriado comum] 
461 Sinusite aguda 
462 Faringite aguda 
463 Amigdalite aguda 
464 Laringite e traqueíte agudas 
465 Infegões agudas das vias respiratórias superiores de localiza- 

ção múltipla ou não especificada 
466 Bronquite e bronquiolite agudas 

Outras doenças das vias respiratórias superiores (470-478) 

470 Desvio do septo nasal 
471 Pólipos nasais 
472 Faringite e nasofaringite crbnica 
473 Sinusite cr8nica 
474 Doença crônica das amígdalas e das adenóides 
475 Abscesso periarnigdaliano 
476 Laringite crbnicas e laringotraqueíte 
477 Rinite alérgica 
478 Outras doenças das vias respiratbrias superiores 

Pneumonia e gripe (480-487) 

Pneumonia vira1 
Pneumonia pneumocócica 
Outras pneumonias bacterianas 
Pneumonia devida a outros microrganismos especificados 
Pneumonia em doenças infecciosas classificadas em outra parte 
Broncopneumonia devida a microrganismo não especificado 
Pneumonia devida a microrganismo não especificado 
Gripe 
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Doença pulmonar obstmtiva crônica e afecções afins (490496) 

490 Bronquite não especificada como aguda ou crbnica 
491 Bronquite abnica 
492 Enfisema 
493 Asma 
494 Bronquectasia 
495 Alveolite alérgica extrínseca 
496 Obstrução crbnica de vias respiratórias, não classificada em 

outra parte 

Pneumoconioses e outras doenças do pulmão devidas a agentes 
externos ( 500508 ) 

Pneumoconiose dos trabalhadores em carvão 
Asbestose 
Pneunioconiose devida a outras sílicas ou silicatos 
Pneunioconiose devida a outras poeiras inorgânicas 
Pneumopatia devida a inalação de outras poeiras 
Pneumoconiose não especificada 
Afecções respiratórias devidas a fumaças, gases e vapores quí- 

micos 
Pneumonite devida a sólidos e líquidos 
Afecçóes respiratórias devidas a outros agentes externos e aos 

não especificados 

Outras doenças do aparelho respiratório (510519) 

Empiema 
Pleuris 
Pneumotórax 
Abscesso do pulmão e do mediastino 
Congestão e hipóstase pulmonares 
Fibrose pulmonar pós-inflamatória 
Outras pneumopatias alveolares e parietalveolares 
Comprometimento pulmonar em afecções classificadas em ou- 

tra parte 
Outras doenças do pulmão 
Outras doenças do aparelho respiratbrio 

IX. DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO 

Doenças da boca, das glândulas salivares e dos maxilares (520529) 

520 Transtornos do desenvolvimento e da erupção dos dentes 
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Doenças dos tecidos dentários duros 
Doenças da polpa e dos tecidos periapicais 
Doenças gengivais e periodontais 
Anomalias deiitofaciais, inclusive a maloclusão 
Outras doenças e afecções dos dentes e de suas estruturas de 

susteiitação 
Doenças das mandíbulas 
Doenças das glândulas salivares 
Doenças dos tecidos moles da boca, exceto lesões específicas 

da gengiva e língua 
Doenças e outras afecções da língua 

Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno (530537) 

Doenças do esôfago 
Olcera gástrica 
úlcera duodenal 
úlcera péptica de localização não especificada 
Úlcera gastrojejunal 
Gastrite e duodenite 
Transtornos da função gástrica 
Outros transtornos do est6mago e do duodeno 

Apendicites ( 540543 ) 

540 Apendicite aguda 
541 Apendicite não especificada 
542 Outras formas de apendicite 
543 Outras doenças do apêndice 

Hérnia da cavidade abdominal ( 550-553 ) 

550 Hérnia inguinal 
551 Outras hérnias da cavidade abdominal com gangrena 
552 Outras hérnias da cavidade abdominal com obstrução, sem 

meiiçáo de gangrena 
553 Outras hérnias da cavidade abdominal, sem menção de obs- 

trução ou gangrena 

Enterites e colites não infecciosas ( 555-558 ) 

555 Eliterite regional 
556 Proctocolite idiopática 
557 Insuficiência vascular do intestino 
558 Outras gastrenterites e colites não infecciosas 





Calculose do rim e do ureter 
Outros transtomos do rim e do ureter 
Calculose do trato urinário inferior 
Cistites 
Outras afecçóes da bexiga 
Uretrite, não transmitida por contato sexual e síndrome uretral 
Estenose da uretra 
Outras afecçóes da uretra e do trato urinário 

Doenças dos órgãos genitais masculinos ( 600-608 ) 

Hiperplasia da próstata 
Doenças inflamatórias da próstata 
Outras afecções da próstata 
Hidrocele 
Orqiiite e epididimite 
Hipertrofia do prepúcio e fimose 
Infertilidade masculina 
Doenças, do pênis 
Outros transtomos dos Órgãos genitais masculinos 

Doenças da mama (610-611) 

610 Displasias mamárias benignas 
611 Outras doenças da mama 

Doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos femininos (614-616) 

614 Doenças inflamatórias do ovário, da trompa de Falópio, do te- 
cido celular pélvico e do peritbnio 

615 Doenças inflamatórias do útero, exceto o colo 
616 Doenças inflamatórias do colo do útero, da vagina e da vulva 

Outros transtornos do trato genital feminino (61'7-6529) 

617 Endometriose 
618 Prolapso genital 
619 Fístulas do trato genital feminino 
620 Transtornos não inflamatórios do ovário, da trompa de Falópio 

e do ligamento largo 
621 Afeqões do útero não classificadas em outra parte 
622 Transtornos não inflamatórios h colo do Útero 
623 Transtoriios não inflamatórios da vagina 
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624 Transtornos não inflamatórios da vulva e do períneo 
623 Dor e outros sintomas associados com os órgãos genitais femi- 

ninos 
626 Transtornos da menstruação e outras hemorragias anormais do 

trato genital feminino 
627 Transtornos da menopausa e da pós-menopausa 
628 Infertilidade feminina 
629 Oiitros transtornos dos órgãos genitais femininos 

xI. COMPLICAÇ6ES DA GRAVIDEZ, DO PARTO E 
DO PUERPÉRIO 

Gravidez terminada em aborto ( 630-639 ) 

Mola hidatiforme 
Outros produtos anormais da concepção 
Abbrto retido 
Gravidez ectópica 
Abbrto espontâneo 
Abôrto induzido por indicações admitidas legalmente 
Abbrto induzido sem indicações admitidas legalmente 
Abôrto não especificado 
Tentativa de abôrto malograda 
Complicações conseqüentes ao aborto e à gravidez ectópica e 

molar ' 

Complicações relacionadas com a gravidez ( 640-648 ) 

Hemorragia do início da gravidez 
Hemorragia anteparto, descolamento prematuro de placenta e 

placenta prévia - 

Hipertensão complicando a gravidez, o parto, e o puerpério 
Vômitos excessivos na gravidez 
Trabalho de parto prematuro ou falso 
Gravidez prolongada 
Outras complicações da gravidez, não  iass si fica das em outra 

parte 
Doenças infecciosas e parasitárias da mãe, classificáveis ein 

outra parte, complicando a gravidez, O parto e o puerpério 
Outras afecções existentes na mãe, classificadas em outra parte, 

porém complicando a gravidez, o parto e o puerpério 





675 Infecções da mama e do mamilo associadas com o parto 
676 Outras afecçóes da mama associadas com o parto, e transtor- 

nos da ladação 

XII. DOENÇAS DA PELE E DO TECIDO CELULAR 
SUBCUTÂNEO 

Infecções da pele e do tecido celular subcutâneo (680-686) 

680 Furúnculo 
681 Celulite e abscesso dos dedos da mão e do $ 
682 Outras celulites e abscessos 
683 Linfadenite aguda 
684 Impetigo 
685 Cisto pilonidal 
686 Outras infecçóes localizadas da pele e do tecido celular sub- 

cutâneo 

Outras afecções inflamatórias da pele e do tecido celular 
subcutâneo ( 690-898 ) 

Dennatoses eritematodescamativas 
Dermatite atópica e afeqóes afins 
Dermatite de contato e outros eczemas 
Dermatite devida a substâncias ingeridas 
Dermatoses bolhosas 
Afecções entematosas 
Psoríase e transtornos afins 
Líquen 
Prurido e rifecções afins 

Outras doenças da pele e do tecido cehlar subcutâneo (700-709) 

Calos e calosidades 
Outras afecçóes hipedficas e atr6ficas da pele 
Outras dermatoses 
Doenças das unhas 
Doenças dos pelos e dos folfculos pilosos 
Transtornos das glgndulas sudoripar~ 
Doenqas das glPndulas sebáceas 
úlcera cr8nica da pele 
Urticária 
Outros transtornos da pele e do tecido celular subcutgneo 



WII. DOENÇAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E 
DO TECIDO CONJUNTIVO 

Artropatias e transtornos afins ( 710-719) 

710 Doenças difusas do tecido conjuntivo 
711 Artropatias associadas a infecções 
712 Artropatias por deposição de cristais 
713 Artropatias associadas a outros transtornos classificados em 

outra parte 
714 Artrite reumatóide e outras poliartropatias inflamatórias 
715 Osteoartrose e transtornos afins 
716 Outras artropatias e as não especificadas 
717 Desarranjos internos do joelho 
718 Outros desarranjos das articulações 
719 Outros traristomos articulares e os não especificados 

Dorsopatias (720-724) 

720 Espondilite ancilosante e outras espondilopatias inflamat6rias 
721 Espondilose e transtornos afins 
722 Transtornos dos discos intervertebrais 
723 Outros transtornos da região cervical 
724 Outros transtornos do dorso e os não especificados 

Reumatismo, excluindo o dorso ( 725-729 ) 

725 Polimialgia reumática 
726 Entesopatias periféricas e síndromes afins 
727 Outros transtornos das sinóvias, dos tendões e da bolsa sinovial 
728 Transtornos dos músculos dos ligamentos e das fáscias 
729 Outros transtornos dos tecidos moles 

Osteopatias, condropatias e deformidades osteomusculares 
adquiridas ( 730-739 ) 

730 Osteomielite, periostite e outras infecções que atingem os ossos 
731 Osteite deformante e osteopatias associadas a outros transtornos 

classificados em outra parte 
732 Osteocondropatias 
733 Outros transtornos dos ossos e das cartilagens 
734 Pé plano 
735 Deformidades adquiridas dos artelhos 



736 Outras deformidades adquiridas dos membros 
737 Desvio da coluna vertebral 
738 Outras deformidades adquiridas 
739 Lesóes não alopáticas, não classificadas em outra parte 

XIV. ANOMALIAS CONGENITAS 

Anencefalia e anomalias similares 
Espinha bifida 
Outras anomalias congênitas do sistema nervoso 
Anomalias congênitas do olho 
Anomalias congênitas do ouvido, da face e do pescop 
Anomalias do bulbo cardíaco e anomalias do fechamento do 

septo cardíaco 
Outras anomalias congênitas do coração 
Outras anomalias congênitas do aparelho circulatório 
Anomalias congênitas do aparelho respiratório 
Fissura da abóbada palatina e 14bio leporino 
Outras anomalias congênitas da parte superior do tubo digestivo 
Outras anomalias congênitas do aparelho digestivo 
Anomalias congênitas dos órgãos genitais 
Anomalias congênitas do aparelho urinário 
Algumas deformidades ósteomusculares congênitas 
Outras anomalias congênitas dos membros 
Outras anomalias ósteomusculares congêiiitas 
Anomalias congênitas do tegumento 
Anomalias cromoss~micas 
Outras anomalias congênitas e as não especificadas 

XV. ALGUMAS AFECÇOES ORIGINADAS NO 
PERIODO PERINATAL 

760 Afecções maternas, não obrigatoriamente relacionadas 21 gravi- 
dez atual, que afetam o feto ou o recém-nascido 

761 Complicações maternas da gravidez que afetam o feto ou o 
recém-nascido 

762 Complicações da placenta, do cordão umbilical e das membra- 
nas que afetam o feto ou o recém-nascido 

783 Outras complicações do trabalho de parto ou do parto que 
afetam o feto ou o recém-nascido 

764 Crescimento fetal retardado e má nutrição fetal 



Transtornos relacionados a gestação de curta duração e peso 
baixo ao nascer de tipo não especificado 

Transtornos relacionados a gestação prolongada e peso elevado 
ao nascer 

Traumatismo ocorrido durante o nascimento 
Hipóxia intra-uterina e asfixia ao nascer - 

Síndrome de angústia respiratória 
Outras afecções respiratórias do feto e do recém-nascido 
Infecções específicas do período perinatal 
Hemorragia fetal e neonatal 
Doença hemolítica do feto ou do recém-nascido devida a isoi- 

munização 
Outras icterícias perinatais 
Distúrbios endócrinos e metabólicos específicos do feto e do 

recém-nascido 
Transtornos hematológicos do feto e do recém-nascido 
Transtornos perinatais do aparelho digestivo 
Afecções coinpron~etendo o tegumento e a regulação térmica do 

feto e do recém-nascido 
Outras afecções, e as mal definidas, originadas no período 

perinatal 

XVI. SINTOMAS, SINAIS E AFECÇOES MAL 
DEFINIDAS 

Sintomas ( 780-789 ) 

Sintomas gerais 
Sintomas relativos aos sistemas nervoso e osteomuscular 
Sintomas relativos a pele e a outros tecidos do tegumento 
Sintomas relativos à nutrição, ao metabolismo e ao desenvolvi- 

mento 
Sintomas relativos a cabeça e ao pescoço 
Sintomas relativos ao aparelho cardiovascular 
Sintomas relativos ao aparelho respiratório c outros sintomas 

torácicos 
Sintomas relativos ao aparelho digestivo 
Sintomas relativos ao aparelho urinário 
Outros sintomas relativos ao abdome e à pelve 

Achados anormais nijo específicos ( 790-796) 

790 Achados não específicos ao exame do sangue 
791 Achados não específicos ao exame da urina 
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792 Achados anormais não específicos ao exame de outras substtln- 
cias do corpo 

793 Achados anormais não específicos em exame radiológicos e em 
outros exames de estruturas do corpo 

794 Resultados anormais não específicos de provas funcionais 
795 Achados histológicos e irnunológicos anormais não específicos 
796 Outros achados anormais não específicos 

Causas mal definidas e desconhecidas de morbidade e mortalidade 
( 797-799 ) 

797 Senilidade sem menção de psicose 
798 Morte súbita de causa desconhecida 
799 Outras causas mal definidas e desconhecidas de morbidade e 

mortalidade 

XVII. LESÕES E ENVENENAMENTOS 

800 Fratura da abóbada do cr%nio 
801 Fratura da base do crânio 
802 Fratura dos ossos da face 
803 Outras fraturas do criinio e as não especificadas 
804 Fraturas múltiplas atingindo o c r h o  ou a face com outros 

OSSOS 

Fratura do pescoço e do tronco (805809) 

805 Fratura da coluna vertebral sem menção de lesão da medula 
espinhal 

806 Fratura da coluna vertebral com lesão da medula espinhal 
807 Fratura de costela (ou costelas), do eterno, da laringe e da 

traqukia 
808 Fratura da bacia 
809 Fraturas mal definidas do tronco 

Fratura do membro superior (810.819) 

810 Fratura da clavícula 
811 Fratura da omoplata 
812 Fratura do úmero 
813 Fratura do rádio e do cúbito 
814 Fratura de osso(s) do carpo 
815 Fratura de osso(s) do metacarpo 



816 Fratura de uma ou de várias falanges da mão 
817 Fraturas múlbiplas dos ossos da mão 
818 Fraturas mal definidas do membro superior 
819 Fraturas múltiplas envolvendo ambos os membros superiores 

ou de membro superior com uma ou mais costelas ou o 
esterno 

Fratura do membro inferior (820829) 

Fratura do colo do fêmur 
Fratura de outras partes, e de partes não especificadas do 

fêmur 
Fratura da rótula 
Fratura da tíbia e do perônio 
Ftatura do tornozelo 
Fratura de um ou mais ossos do tarso e do metatarso 
Fratura de uma ou mais falanges do pé 
Outras fraturas, as múltiplas e as mal definidas, do membro 

inferior 
Fraturas múltiplas de ambos os membros inferiores ou de 

membro inferior com superior ou de um ou ambos mem- 
bros inferiores com uma ou mais costelas ou o esterno 

Fraturas de ossos não especificados 

Luxações ( 830839) 
830 Luxação temporomandibular 
831 Luxação do ombro 
832 Luxação do cotovelo 
C33 L-umção do puiiho 
834 Luxação de dedo da mão 
835 Luxação do quadril 
836 Luxação do joelho 
837 Luxação do tornozelo 
838 Luxação do pé 
839 Outras luxações, as múltiplas e as mal definidas 

Entorses e distensões das articulações e dos músculos adjacentes 
( t340-848 ) 

840 Entorses e distensões do ombro e do braço 
841 Entorses e distensões do cotovelo e do antebraço 
842 Entorses e distensões do punho e da mão 
843 Entorses e distensões do quadril e da coxa 
844 Entorses e distensões do joelho e da perna 
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845 Entorses e distensóes do tornozelo e do pé 
846 Entorses e distensóes da região sacrilíaca 
847 Entorses e distenções de outras partes e de partes não espe- 

cificadas do dorso 
845 Outros entorses e distcnsóes e os mal definidos 

Traumatismos intracranianos, exceto os associados com fratura do 
crânio ( 850-854 ) 

850 Concussão do cérebro 
%I51 Laceração e contusão cerebrais 
852 Hemorragias subaracnoidiana, subdural e extradural, conse- 

qüentes a traumatismo 
833 Outras hemorragias intracranianas, e as não especificadas, con- 

seqüentes a traumatismo 
S54 Lesão traumática intracraniana de outra natureza e de natu- 

reza não especificada 

Traumatismos internos do tórax, do abdome e da bacia (860-869) 

Pneumotórax e hemotórax traumáticos 
Trauniatismo do caraçáo e do pulmão 
Traumatismo dos outros órgãos intratorácicos e de órgãos in- 

tratorácicos não especificados 
Trauinritismo do trato gastrintestinal 
Traumatisino do fígado 
Traumatisino do baço 
Traumatismo do rim 
Traumatismo dos órgãos da bacia 
Traumatismo de outros órgáos intra-abdominais 
Traumatismo interno de órgãos náo especificados ou mal de- 

finidos 

Ferimentos da cabeça, pescoço e tronco (870-879) 

Ferimento dos anexos do olho 
Ferimento do globo ociilar 
Ferimento do ouvido 
Outros ferimentos da cabeça 
Fenmento do pescoço 
Ferimento da parede torácica 
Ferimento dorso-lombar 
Ferimento da nádega 



878 Ferimento dos órgãos genitais (externos), inclusive a ampu- 
tação traumática 

879 Ferimento de outras localizações e das nio especificadas, ex- 
ceto dos membros 

Ferimeiitos do membro superior ( 880-857) 

Ferimento do ombro e do braço 
Ferimento do cotovelo, do antebraço e do punho 
Ferimento da mão, exceto o limitado aos dedos 
Ferimento de um ou vários dedos da mão 
Ferimentos múltiplos ou 1150 especificados do membro superior 
Amputaçáo traumática (completa ou parcial) do polegar 
Amputado traumática (completa ou parcial) de outro(s) de- 

d o ( ~ )  da mão 
Amputago traumática (completa ou parcial) da extremidade 

superior ou da mão 

Ferimentos do membro inferior (890-897) 

Ferimento do quadril e da coxa 
Ferimento do joelho, da perna [exceto coxa] e do tornozelo 
Ferimento do pé, exceto o limitado a um ou a vários dedos 
Ferimento de uin ou de vários dedos do pé 
Ferimentos múltiplos, ou não especificados, do membro in- 

ferior 
Amputaçáo traumática de um ou de vários dedos do pé (com- 

pleta ou parcial) 
Amputação traumática do pé (completa ou parcial) 
Amputação traumática de um ou de ambos membros inferio- 

res (completa ou parcial) 

Lesões traumáticas dos vasos sanguíneos ( 900-904 ) 

900 Lesões traumáticas dos vasos sanguíneos da cabeça e do pes- 
coço 

901 Lesões traumáticas dos vasos sanguíneos do tórax 
902 Lesões traumáticas dos vasos sanguíneos do abdome e da 

pelve 
903 Lesões traumáticas dos vasos sanguíneos da extremidade su- 

penor 
- 

904 Lesões traumáticas dos vasos sanguíneos das extremidades in- 
feriores e de localizações não especificadas 
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Efeitos tardios de lesões traumáticas, de envenenamentos, de efeitos 
tóxicos e de outras causas externas (905-909) 

905 Efeitos tardios de lesões traumáticas ósteomusculares e do te- 
cido conjuntivo 

906 Efeitos tardios de lesões traumáticas da pele e dos tecidos 
subcutâneos 

907 Efeitos tardios de lesões traumáticas do sistema nervoso 
908 Efeitos tardios de outras lesões traumáticas e das não especi- 

ficadas 
909 Efeitos tardios de outras causas externas e das não especifi- 

cadas 

Lesões superficiais (910-919) 

Lesão superficial da face, do pescoço e do couro cabeludo, 
exceto do olho 

Lesão superficial do tronco 
Lesão superficial do ombro e do braço 
Lesão superficial do cotovelo, do antebraço e do punho 
Lesão superficial de uma ou das duas mãos, exceto a limitada 

a um ou a vários dedos 
Lesão superficial de um ou de vários dedos da máo 
Lesão superficial do quadril, da coxa, da perna e do torno- 

zelo 
Lesão superficial do pé e de um ou de vários dedos 
Lesão superficial do olho e dos seus anexos - 

Lesões superficiais de outras localizações, de localizações múl- 
tiplas, ou não especificadas 

Contusões sem alteração da superfície cutânea (920-924) 

920 Contusáo da face, do couro cabeludo e do pescoço, exceto a 
do olho ou olhos 

921 Contusão do olho e anexos 
922 Contusão do tronco 
923 Contusão do membro superior 
924 Contusáo do membro inferior, de outras partes e de partes 

não especificadas 

Lesões por esmagamento (925-929) 

925 Lesão por esmagamento da face, do couro cabeludo e do pes- 
coço 

926 Lesão por esmagamento do tronco 
927 Lesáo por esmagamento do membro superior 



928 Lesão por esmagamento do membro inferior 
929 Lesiío por csmagarnento de localizações múltiplas ou não espe- 

cificadas 

Efeitos de corpos estranhos que penetram por um orifício natural 
( 930-939 ) 

Corpo eçtranlio nas partes externas do olho 
Corpo estrarilio no ouvido 
Corpo cstranlio no nariz 
Corpo cstranho na farii-igc e laringc 
Corpo cstranho na traqukia, brônquios e pulmão 
Corpo estranho na boca, esôfago e estômago 
Corpo cstranho no intestino delgado e cólon 
Corpo estranho no ânus e reto 
Corpo cstranho em parte não especificada do tubo digestivo 
Corpo estranho no trato geniturinário 

Queimaduras ( 940-949 ) 

Queimadura limitada ao olho e seus anexos 
Qucimadura da face, cabeça e pescoço 
Queimadura do tronco 
Queimadura do membro superior, exceto punho e mão 
Queimadura de um ou ambos os punhos e de uma ou arnbas 

as mãos 
Qucimadura de um ou ambos os membros inferiores 
Queimadura de múltiplas partes especificadas 
Queimadura de órgãos internos 
Queimadura classificada segundo a extensão da superfície cor- 

pórea atingida 
Queimadura não especificada 

Traumatismos dos nervos e da medula espinhal (950-957) 

930 Traumaiismo do nervo e das vias ópticas 
951 Traumatismo de outro ou outros nervos cranianos 
932 Lesão da medula espinhal scm evidência de traumatismo ver- 

tebral 
933 Traumatismo de raízes nervosas e de plexos espinhais 



34 LISTA DE CATEGORUS DE 6 ALGARISMOS 

954 Traumatismo de outro ou outros nervos do tronco excluindo 
os das cinturas escapular e pélvica 

955 Traumatismo de nervo(s ) periférico ( s ) da cintura escápular e 
membro superior 

956 Traumatismo de nervo(s) periférico(s) da cintura pélvica e 
membro inferior 

957 Traumatismo de outros nervos e dos não especificados 

Algumas coniplicações traumáticas e traumatismos não especificados 
( 958459 ) 

958 Algumas complicações precoces de traumatismos 
959 Outros traumatismos e os não especificados 

Intoxicação por drogas, medicamentos e substâncias biológicas 
( 960-979) 

Intoxicaçáo por antibióticos 
Intoxicação por outras substâncias antiinfecciosas 
Intoxicação por hormônios e por seus substitutos sintéticos 
Intoxíca~ão por substâncias de ação principalmente sistêmica 
Intoxicação por substâncias de ação primariamente hematoló- 

gica 
Intoxicação por analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos 
Intoxicação por drogas anticonvulsivantes e antiparkinsonianas 
Intoxicação por sedativos e hipnóticos 
Intoxicaçáo por outras drogas depressoras do sistema nervoso 

central 
Intoxicação por agentes psicotrópicos 
Intoxicação por drogas estimulantes do sistema nervoso central 
Intoxicação por drogas que atuam principalmente sobre o sis- 

tema nervoso autônomo 
Intoxicação por agentes que atuam principalmente sobre o apa- 

relho cardiovascular 
Intoxicação por agentes que atuam principalmente sobre o apa- 

relho gastrintestinal 
Intoxicação por drogas que atuam sobre o metabolismo da 

água, dos minerais e do ácido úrico 
Intoxicação por drogas que atuani principalmente sobre os 

músculos lisos e esqueléticos e sobre o aparelho respira- 
tório 



976 Intoxicação por drogas que atuain primariamente sobre a pele 
e membranas mucosas e por drogas usadas em oftalmologia, 
otorrinolaringologia e odontologia 

977 Intoxicação por outras drogas e medicamentos e os não espe- 
cificados 

978 Intosicação por vacinas bacterianas 
979 Intoxicação por outras vacinas e substâncias bológicas 

Efeitos tóxicos de substâncias de origem não predominantemente 
medicinal ( 980-989 ) 

Efeito tóxico do álcool 
Efeito tóxico dos derivados do petróleo 
Efeito tóxico de outros solventes que não os derivados do 

petróleo 
Efeito tóxico de substâncias aromáticas corrosivas, ácidos e 

álcalis cáusticos 
Efeito tóxico do chumbo e seus compostos (incluindo suas 

emanações) 
Efeito tóxico de outros metais 
Efeito tóxic~ do monóxido de carbono 
Efeito tóxico de outros gases, emanações ou vapores 
Efeito tóxico de substâncias nocivas iiigeridas como alimento 
Efeito tóxico de outras substâncias de origem não predominan- 

temente medicinal 

Outros efeitos de causas externas e os não especificados (990-995) 

990 Efeitos das radiações, não especificados 
991 Efeitos do frio 
992 Efeitos do calor e da luz 
993 Efeitos da pressão atmosférica 
994 Efeitos de outras causas externas 
995 Alguns efeitos adversos iião classificados em outra parte 

Complicações de cuidados cirúrgicos e médicos não classificados em 
outra parte ( 996-999) 

996 Complicações peculiares a alguns procedimentos especificados 
997 Complicações atingindo sistemas e apareihos especificados, 

não classificadas em outra parte 
998 Outras complicações de procedimentos, não classificadas em 

outra parte 
999 Complicações de cuidados médicos, não classificadas em outra 

parte 
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CLASSIFICAÇÃO SUPLEMENTAR DE CAUSAS 
EXTERNAS DE LES6ES E DE ENVENENAMENTOS 

Acidentes de estrada de ferro (E8WE807) 

Acidente de estrada cle ferro por colisão com material ro- 
dante 

Acidente de estrada de ferro por colisão com outro objeto 
Acidente de cstrada de ferro por descarrilamento sem coli- 

são prévia 
Acidente de estrada de ferro com explosão, incêndio ou fogo 
Acidente por queda dentro de, sobre, ou de um trem 
Acidente por golpe causado por material rodante de estrada 

de ferro 
Outros acidentes especificados de estrada de ferro 
Acidente de estrada de ferro de natureza não especificada 

Acidentes de trânsito de veículos a motor (E810-E819) 

Acidente de trânsito por colisão entre veículo a motor e 
trem 

Acidente de trânsito de veículo ã motor, saindo e retomando 
à pista, envolvendo colisão com outro veículo 

Outros acidentes de trânsito por colisão entre um veículo 
a motor e outro veículo a motor 

Acidente de trânsito por colisão entre um veículo a motor e 
outro tipo de veículo 

Acidente de trânsito por colisão entre um veículo a motor e 
um pedestre 

Outros acidentes de trânsito por colisão de veículo a motor 
em via pública 

Acidente de trânsito por perda de controle de veículo a mo- 
tor, sem colisão, em via pública 

Acidente de trânsito, ocorrido ao subir ou descer de um veí- 
culo a motor, sem colisão 

Outros acidentes de trânsito de veículo a motor, sem colisão 
Acidente de trânsito de veículo a motor, de natureza não 

especificada 

Acidentes de veículos a motor, exceto os de trânsito (E820-E825) 

E820 Acidente envolvendo veículo a motor para movimentação SO- 

bre a neve, exceto os de trânsito 



E821 Acidente envolvendo outro veículo especial a niotor, exceto 
os de trânsito 

E822 Outros acidentes de veíciilos a motor, exceto os de trânsito. 
por colisão com uni objeto em moviniento 

E823 Outros acidentes de \eículo a motor, exceto os dc trànsito, 
por colisão coni objeto parado 

E824 Outros acidentes de veículo a motor, exceto os de trânsito, 
ocorridos ao subir ou descer de veículo a motor 

E825 Outros acidentes de veículo a niotor, exceto os de trânsito, 
de outra natureza e de natureza não especificada 

Acidentes de outros veículos de estrada ( E826-E829 ) 

E826 Acide~ite causado por veículo a pedal 
E827 Acidente causado por veículo de tração animal 
E828 Acidente envolvendo animal montado 
E829 Acidentes de outros veículos de estrada 

Acidentes em transportes por água (E830-E838) 
E830 Acidente de transporte por água que cause submersão 
E831 Acidente de transporte por água que cause outro tipo de 

traumatismo 
E832 Outras fornias de submers,?~ ou afogamento acidentais em 

transporte por água 
E833 Queda de escada (móvel ou fixa) portátil ocorrida em 

transporte por água 
E834 Outras quedas de um nível a outro ocorridas em transporte 

por água 
E835 Outras quedas, e as não especificadas, ocomdas em transporte 

por água 
E836 Acidente de maquinaria ocorrido em transporte por água 
E837 Acidente por explosão, incêndio ou fogo, ocomdo em trans- 

porte por água 
E838 Outros acidentes, ou não especificados, ocorridos em trans- 

porte por água 

Acidentes de transporte aéreo e espacial (E840-E845) 
E840 Acidente de aeronave a motor durante a decolagem ou a 

aterrissagem 
E841 Outros acidentes, ou não especificados, de aeronave a motor 
E842 Acidente de aeronave não motorizada 
E843 Queda ocorrida dentro de, sobre ou de aeronave 
E844 Outros acidentes especificados de transporte aéreo 
E845 Acidente de nave espacial 
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Acidentes de veículos não classificados em outra parte (E846-E848) 

E846 Acidentes de veículos a motor usados somente no interior de 
edifícios ou em dependências de estabelecimentos indus- 
triais ou comerciais 

E847 Acidentes de veículos de tração a cabo, exceto os de movi- 
mentação sobre trilhos 

E848 Acidentes de outros veículos não classificados em outra parte 

Intoxicações acidentais por drogas, medicamentos e substâncias 
bio!ógicas ( E850-E858 ) 

Intoxicação acidental por analggsicos, antipiréticos e anti- 
reumáticos 

Intoxicação acidental por barbitúricos 
Intoxicação acidental por outros sedativos e hipnóticos 
Intoxicação acidental por tranquilizantes 
Intoxicação acidental por outros agentes psicotrópicos 
Intoxicação acidental por outras drogas de ação sobre o sis- 

tema nervoso central ou sobre o sistema nervoso autônomo 
Intoxicação acidental por antibióticos 
Intoxicação acidental por substâncias antiinfecciosas 
Intoxicação acidental por outras drogas 

Intoxicações acidentais por outras substâncias sólidas e líquidas, 
gases e vapores (E860-E869) 

Intoxicação acidental por álcool, não classificada em outra 
parte 

Intoxicação acidental por substâncias empregadas para lim- 
peza e polimento, desinfetantes, tintas e vernizes 

Intoxicação acidental por derivados do petróleo, outros sol- 
ventes e seus vapores, não classificada em outra parte 

Intoxicação acidental por preparações químicas e farmacêu- 
ticas empregadas em agricultura e em horticultura, exceto 
adubos e fertilizantes 

Intoxicação acidental por substâncias corrosivas e cáusticas 
não classificada em outra parte - 

Intoxicação acidental por alimentos e plantas venenosas 
Intoxicação acidental por outras substâncias sólidas ou líqui- 

das, ou não especificadas 
Intoxicação acidental por gás de rua 

E868 Intoxicação acidental por outros gases de iluminação ou por 
monóxido de carbono proveniente de outras fontes 

E869 Intoxicação acidental por outros gases e vapores 



Acidentes provocados em pacientes durante prestação de cuidados 
médicos e cirúrgicos ( E870-E876) 

E8?0 Corte, punção, perfuração ou hemorragia durante prestação 
de cuidados médicos 

E871 Objeto cstranho deixado no corpo durante os procedimentos 
E872 Falhas de esterilizaçHo durante os procedimentos 
E873 Erros de dosagem 
E874 Falhas n1ccAnicas de instruil-ientos ou aparelhos durante pro- 

cedimentos 
E875 ~dministra~ão de sangue, outros líquidos, 

medicamentos ou substâncias biológicas 
inf ectadgs- ou ontaminadas 

E876 Outros acidentes, e os não especificados, durante prestação 
de cuidados médicos 

Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por 
procedimentos cirúrgicos e médicos, sem menção de acidente 
ao tempo do procedimento (E878-E879) 

E878 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas 
por intervenção cirúrgica e por outros atos cihgicos, sem 
menção de acidente ao tempo da intervenção 

E879 Reação anormal em paciente ou compilação tardia, causadas 
por outros procedimentos, sem menção de acidente ao 
tempo do procedimento 

Quedas acidentais ( E880-E888 ) 

Queda em, ou de, escadas ou degraus 
Queda em, ou de, escadas de mão ou andaimes 
Queda de, ou fora de, edifícios ou outro tipo de construção 
Queda dentro de um buraco ou outra abertura na superfície 
Outras quedas de um nível a outro 
Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou trasphs 
Queda no mesmo nível por colisão com, ou empurrão dado 

por outra pessoa 
Fratura de causa não especificada 

- 

Outras quedas, ou não especificadas 

Acidentes causados pelo fogo e chamas (E890-E899) 

E890 Incêndio em habitação particular 
E891 Incêndio em outros edifícios ou em outros tipos de constru- 

ção, e os não especificados 
E892 Incêndio em lugares que não sejam edifícios ou outras cons- 

truções 
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E893 Acidente causado por combustão das vestes 
E894 Combustão de material altamente inflamável 
E895 Acidente causado por fogo controlado em habitação parti- 

cular 
E896 Acidente causado por fogo controlado em outros edifícios 

ou construções e os não especificados 
E897 Acidente causado por fogo controlado em lugar que não seja 

um edifício ou outra construção 
E898 Acidente causado por outros fogos ou chamas, especificados 
E899 Acidente causado por fogo não especificado 

Acidentes devidos a fatores naturais e ambientais (E900-E909) 

E900 Calor excessivo 
E901 Frio excessivo 
E902 Pressa0 atmosférica alta e baixa e variações de pressão at- 

mosférica 
E903 Viagem e movimento 
E904 Fome, sede, exposição aos elementos e negligência 
E905 Intoxicação e reações tóxicas causadas por animais e plantas 

venenosas 
E906 Outras lesões causadas por animais 
E907 Raio 
E908 Tempestades cataclísmicas e enchentes devidas a tempestades 
E909 Erupções e movimentos cataclísmicos da superfície terrestre 

Acidentes devidos a submersão, sufocação e corpos estranhos 
(E910-E915) 

E910 Afogamento s submersão acidentais 
E911 Aspiração e ingestão de alimentos que provoquem obstniçáo 

do trato respiratório ou sufocação 
E912 Aspiraçáo e iiigcstão de qualquer outro objeto ou secreção 

que provoque obstmção do trato respiratório ou sufocação 
E913 Sufocaçáo mecânica acidental 
E914 Penetração acidental de corpo estranho no olho e anexos 
E915 Penetração acidciital de corpo cstranho em outro orifício na- 

tural 

Outros acidentes ( E916E928) 

E916 Impacto acidental causado pela queda de um objeto 
E917 Impacto acidental contra objetos ou pessoas 
E918 Acidente devido a aprisionamei~to dentro de, ou entre objetos 
E919 Acidentes causados por máquinas 
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Acidentes causados por objetos ou instrumentos cortantes 
penetrantes ou perfiirantes 

Acidente causado por explosão de recipientes pressurizados 
Acidentes causados por arma de fogo 
Acidente causado por material explosivo 
Acidente causado por objeto ou substância quente, materiais 

ou vapores, caústicos ou corrosivos 
Acidente causado pela corrente elétrica 
Exposição radiação 
Excesso de exercícios e movin~entos extenuantes 
Outras causas, e as não especificadas, ambientais e naturais 

Efeitos tardios de lesões acidentais ( E929 ) 

E929 Efeitos tardios de lesão acidental 

Efeitos adversos de drogas, medicamentos e substâncias biológicas 
usadas com finalidade terapêutica (E930-E949) 

Antibióticos 
Outras substâncias antiinfecciosas 
Hormônios e substitutos sintéticos 
Substâncias de ação primariamente sistêmica 
Substâncias de ação primariamente hematológica . - 

Analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos 
Drogas anticonvulsivantes e antiparkinsonianas 
Sedativos e hipnóticos 
Outras drogas depressoras do sistema nervoso central 
Agentes psicotrópicos 
Estimulantes do sistema nervoso central 
Drogas que atuam primariamente sobre o sistema nervoso 

autônomo 
Substâncias que atuaiil primariamente sobre o aparelho car- 

diovascular 
Substâncias que atuam primariamente sobre o aparelho gas- 

trintestinal 
Drogas que atuam sobre o metabolismo da água, dos mine- 

rais e do ácido úrico 
Substâncias que atuam primariamente sobre os músculos lisos 

e estriados e sobre o aparelho respiratório 
Substâncias que atuam primariamente sobre a pele e as mem- 

branas mucosas, e drogas de uso oftalmológico, otorri- 
nolaringológico e dentário - - 

Outras drogas e medicamentos, e os não especificados 
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E948 Vacinas bacterianas 
E949 Outras vacinas e substâncias biológicas 

Suicídio e lesões auto-infligidas (E950-E959) 

Suicídio e envenenamento auto-infligido por substâncias só- 
lidas ou líquidas 

Suicídio e envenameiito auto-infligido por meio de gás de 
uso doméstico 

Suicídio e envenenamento auto-infligido por meio de outros 
gases e vapores 

Suicídio e lesão auto-infligida por enforcamento, estra~gula- 
mento ou sufocação 

Suicídio e lesáo auto-infligida por submersão [afogan~ento] 
Suicídio e les,?o auto-infligida por armas de fogo e explosivos 
Suicídio e lesão auto-infligida por instrumentos cortantes e 

penetrantes 
Suicídio e lesão auto-infligida por precipitação de um lupu 

elevado 
Suicídio e lesão auto-infligida por outros procedinientos e 

pelos náo especificados 
Efeitos tardios de lesões auto-infligidas 

Homicídios e lesões provocadas intencionalmente por outras pessoas 
( E960-E969 ) 

E960 Luta, briga e violação 
Ataque com substâncias corrosivas ou cáusticas, exceto en- 

venenamento 
Envenenamento intencional provocado por outra pessoa 
Ilomicídio por estrangulamento e enforcamento 
Homicídio por submersão [afogamento] 
Ataque com armas de fogo ou explosivos 
Ataque com instrumentos cortantes e penetrantes 
Síndrome da criança espancada ("battered child' ) e outras 

formas de maus tratos 
Ataque por outros procedimentos especificados e pelos não 

especificados 
Efeitos tardios de lesão infligida intencionalmente por outra 

pessoa 

Intervenções legais ( E970-E978 ) 

E970 Lesão por intervenção legal com armas de fogo 
E971 Lesão por intervenção legal com explosivos 



E972 Lesáo por iiitervenção legal com gás 
E973 Lesão por intervenção legal com objetos contundentes 
E974 Lesão por intervenção legal com instrumentos cortantes e 

penetrantes 
E975 Lesáo por intervençHo legal com outros meios especificados 
E976 Lesão por intervenção legal com meios não especificados 
E977 Efeitos tardios de les6es infligidas por intervenção legal 
E978 Execução legal 

Lesões em que se ignora se foram acidental ou intencionalmente 
infligidas ( E980-E989 ) 

E980 Eiivenciiiimeilto por substhncias sólidas ou líquidas do qual 
se içnora se foi acidental ou intencionalmente infligido 

E981 Envei-icriamento por gases de uso doméstico do qual se ignora 
se foi acidental ou intencionalmente infligido 

E982 Eiivenenaineoto por outros gases do qual se ignora se foi 
se foi acidental ou iiltencionalmente infligido 

E983 Lesão por enforcamento, estratgula mento ou sufocação da 
qual se ignora se foi acidental ou intencionalmenteinfligida 

E984 Lesão por siibmcrsáo [afogamento] da qual se ignora se foi 
acidental ou intencionalmente infligida 

E985 Lesa0 por armas de fogo e explosivos da qual se ignora se 
ioi acidental ou intencionalmente infligida 

E986 Lesao por instrumento cortante ou penetrante da qual se 
ignora se foi acidental ou intencionalmente infligida 

E987 Lesáo devida a queda de lugar elevado da qual se ignora 
se foi acidental ou intencionalmente infligida 

E988 Lesiio por outros meios e os não especificados da qual se 
ignora se foi acidental ou intencionalmente infligida 

E989 Efeitos tardios de lesáo da qual se ignora se foi acidental 
ou intencionalmente infligida 

Lesões resultantes de operações de guerra (E990-E999) 

E990 Lesáo devida a operaçiío de guerra causada por fogo e in- 
cêndio 

E991 Lesáo por balas e fragmentos em operações de gtierra 
E992 Lesáo devida a explosão de armamento naval em operações 

de guerra 
E993 Lesão devida a outras explosões, em operações de guerra 
E994 Lesão por destruição de aeronave em operações de guerra 
E995 Lesáo produzida por outros meios, ou não especificados, em- 

pregados, em operações de guerra convencional 
E996 Lesáo produzida por armas nucleares em operacões de guerra 
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E997 Lesão produzida por outras formas de guerra não coiiven- 
cional 

E998 Lesão devida a operações de guerra, mas ocorrida após a 
cessação das hostilidades 

E999 Efeitos tardios de lesões devidas a operações de guerra 

CLASSIFICAÇÃO SUPLEMENTAR DE FATORES QUE 
EXERCEM INFLUÊNCIA SOBRE O ESTADO DE 

SAODE E DE OPORTUNIDADES DE CONTATO COM 
SERVIÇOS DE SAiÚDE 

Indivíduos com risco potencial a saúde relacionado às doenças trans- 
missíveis ( V01-V07) 

V01 Contato com ou exposição h doenças transmissíves 
V02 Portador ou indivíduo suspeito de ser portador de agente etio- 

lógico de doenqa infecciosa 
V03 Necessidade da vacinação e inoculação profiláticas contra do- 

enças devidas a bactérias 
V04 Necessidade de vacinação e inoculação profiláticas contra cer- 

tas doenças virais 
V05 Necessidade de outras vacinações e inoculações contra uma 

única doença 
V06 Necessidade de vaciiiação e inoculação profiláticas contra com- 

binações de doenças 
V07 Necessidade de isolamento e de outras medidas profiláticas 

Indivíduos com risco potencial a saúde relacionado à antecedentes de 
história pessoal ou familiar ( V10-V19 ) 

Antccedentes de história pessoal de neoplasma malígno 
Antecedentes de história pessoal de transtorno mental 
Anteccdentes de história pessoal de algumas outras doenças 
Antecedentes de história pessoal de outras doenças 
Antecedentes de liistbria pessoal de alergia a agentes medi- 

cinais 
Outros antecedentes de história pessoal que indiquem risco A 

saúde 
Antecedentes de história familiar de neoplasma maligno 
Antecedentes de história familiar de certas doenças crônicas 

incapacitantes 



V18 Antecedentes de história familiar de algumas outras afecções 
específicas 

V19 Antecedentes de história familiar de outras afecçóes 

Indivíduos que entram em contato com serviços de saúde em 
circunstâncias relacionadas a reprodução e ao 
desenvolvimento ( V20-V28) 

Supervisão de saúde da criança 
Estados constitucionais do desenvolvimento 
Gravidez normal 
Supervisão da gravidez de alto risco 
Assistência e exanje após o parto 
Procedimentos anticoncepcionais 
Procedimentos relativos a procriação 
Produto do parto 
Rastreameiito ["Screening"] antenatal 

Crianças nascidas vivas e sadias classificadas segundo O tipo de 
nascimento ( V30-V39 ) 

Criança única 
Gêmeo, o outro gêmeo nascido vivo 
Gêmeo, o outro gêmeo nascido morto 
Gêmeo, sein outra especificação 
Outros nascimentos múltiplos, todos nascidos vivos 
Outros nascimentos múltiplos, todos nascidos mortos 
Outros nascimentos múltiplos, alguns nascidos vivos e outros 

nascidos mortos 
Outros nascimentos múltiplos, sem especificação adicional 
Nascimento de tipo não especificado 

Indivíduos que apresentam condiçóes que influenciam seu 
estado de saúde (V40-V49) 

Problemas mentais e de comportamento 
Problemas dos sentidos e de outras funções especializadas 
6rgáo ou tecido substituído por transplante 
Orgão ou tecido substituído por outros meios 
Aberturas artificiais 
Outros estados pós-cirúrgicos 
Outras dependênci,~ de máquinas 
Outros problemas nos órgãos internos 
Problemas na cabeça, pescoço e tronco 
Problemas nos membros e outros problemas 
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Indivíduos que entram em contato com serviços de saúde a fim de 
receberem procedimentos específicos ou para seguimento 
( v50-v59 ) 

Cirurgias eletivas com propósitos outros que não os de res- 
tabelecer o estado de saúde 

Cuidados de seguimento abrangendo a utilização de cirurgia 
plástica 

Provas e ajustamentos de próteses 
Provas e ajustamentos de outros aparelhos 
Outros cuidados de seguimento em ortopedia 
Cuidados relativos a aberturas artificiais 
Cuidados de seguimento com uso de diálise intermitente 
Cuidados compreendendo a utilização de proced:mentos de 

reabilitação - 
Outros cuidados de seguimento e os não especificados 
Doadores 

Indivíduos que entram em contato com serviços de saúde em outras 
circunstâncias ( V60-V68 ) 

Alojamento, habitação e circunstâncas econ8micas 
Outras circunstâncias familiares 
Outras circun3tâncias psicossociais 
Falta de disponibilidade de outro tipo de assistência médica 
Indivíduos ue procuram serviços de saúde para procedimentos 

esped!cos não executados 
Outras pessoas que procuram consulta sem apresentarem quei- 

xa ou doença 
Convalescença 
Exames de seguimento 
Contatos para fins administrativos 

Indivíduos sem diagnóstico registrado atendidos em exames e 
inquéritos de indivíduos e populações ( V70-V82 ) 

V70 Exame médQo geral 
V71 Observação e avaliação de condições suspeitas 
V72 Investigações e exames especiais 
V73 "Screening" especial para doenças virais 
V74 Triagem ("Screening") especial para doenças devidas a bacté- 

rias e a espiroquetas 
V75 Triagem ("Screening") especial para outras doenças infecciosas 
V76 Triagem ("Screening") especial para neoplasrnas malignos 



V77 Triagem ("Screening") especial para transtornos endócrinos, 
nutricionais, metabólicos e imunitários 

V78 Triageni ("Screening") especial para transtornos do sangue e 
e de órgãos 11emntopoí.ticos 

V79 Triagem ("Screening) espccial para transtornos mentais e para 
distúrbios do d~~sciivolvimento 

V80 Triagem ("Screening") especial para doenças neurológicas, 
doenças do olho e do ouvido 

V81 Triagem ("Screening) especial para doenças cardiovasculares, 
respiratórias e geniturinárias 

V82 Triagem ("Screening") especial para outras afecções 



LISTA TABULAR DE INCLUSÕES 
E 

SUBCATEGORIAS DE QUATRO ALGARISMOS 



I. DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS 

Inclui: doenças reconhecidas em geral como contagiosas ou trans- 
missíveis bem como algumas doenças de etiologia des- 
conhecida mas possivelmente infecciosa 

Exclui: certas iiifecgões localizadas 
infecções agudas das vias respiratórias (460-466) 
gripe (487.-) 
portador ou iiidivídiio suspeito de ser portador de agente 

infeccioso (V02.-) 
Xota: Categorias para "efeitos tardios" de doenças infecciosas e 

parasitárias encontram-se de 137.- a 139.- 

Exclui: as helmintíases 

001 Cólera 
001.0 Deuida a Vibrio cholerae 
001.1 Deuida a Vibtio cholerae e1 tor 
001.9 Não especificada 

002 Febres tifóide e paratifóide 

002.0 Febre tifóide 
Tifóide ( febre ) ( infecção) [de qualquer localização] 
002.1 Febre paratifóide A 
002.2 Febre paratifóide B 
002.3 Febre paratifóide C 
002.9 Febre paratifóide de tipo não especificado 

003 Outras infecções por Salmonella 

Inclui: infecçáo ou intoxicação alimentar por Salmonella [de quaL 
quer sorotipo] 

003.0 Gastrenterite por Salmonella 

Salmonelose 
003.1 Septicemia por Sal~nonella 
003.2 Z~zfecções localizadas devidas a Salrnonellu 

Artrite t (711.3') 
por Salmonella 

Meningite f (320.7') 
Osteomielite t (730.2.) por Salmonella 
Pneumonia f (484.8" ) 
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003.8 Outras 

003.9 Não especificadas 
Infecção por Salmonella SOE 

004 Shiguelose 

Inclui: a disenteria bacilar 

004.0 Shigella dysenteriae 
Infecção por Shigella do grupo A (Schmitz) (Shiga) 

004.1 Shigella flexneri 
Infecção por Shigella do grupo B 

004.2 Shigella boydii 
Infecção por Shigella do grupo C 

004.3 Shigella sonnei 
Infecção por Shigella do grupo D 

004.8 Outras 

004.9 Não especificadas 

005 Outras intoxicações alimentares (bacterianas) 

Exclui: efeitos tóxicos de alimentos nocivos (988.-) 
infecções por Salmonella (003.-) 

005.0 Intoxicação alimentar estafilocdcica 
Toxemia estafilocócica especificada como devida a alimentos 

005.1 Botulismo 
Intoxicação alimentar devida a Clostridium botulinum 

005.2 Zntoxicaçüo alimentar devida a Clostridium perfringens 
[Cl. Welchiil 

Enterite necrotizante 

005.3 Intoxicação alimentar devida a outros clostddios 

005.4 Intoxicaçüo alimentar devida a Vibrio parahaemolytias 

005.8 Outras intoxicações alimentares baderianas 
Intoxicaçáo alimentar devida a Bacillus cereus 
Exclui: intoxicação alimentar por Salmonella (003.-) 

005.9 Intoxicação alimentar não especificada 

006 Amebíase 
Inclui: infecção devida a Entamoeba histolytica 



Exclui: aineblase devida a outros agentes que não a Entamoeba 
histolytica (007.8) 

006.0 Disenterin amebiana aguda sem menção de abscesso 
-4mebíase aguda 

006.1 Amebiase intestinal crónica sem menção de abscesso 

Amebíase crônica Discnteria amebiana. crdnica 

006.2 Colite ainebinna não disentérica 

006.3 Abscesso amebiano c10 figado 

006.4 Abscesso amebiano do pulnuio 
Abscesso amebiaiio do pulm5o ( e  do fígado) 

006.5 Abscesso amebiuiio clo cérebro 
-Abscesso amebiano do cérebro ( e  do fígado) ( e  do pulmão) 

006.6 CTlccra amebiana da pele 

006.8 Znfecçüo uinebiuna de orrtras localizações 

-4meboma Balanite amebiana 
Apendicite amebiana 

Exclui: infegões específicas por amebas de vida livre (136.2) 

006.9 Ambías<? não especificada 
Amebíase SOE 

007 Ouiras doenças intestinais devidas a protozoários 

Inclui: colite 
diarréia devida a protozoários 
disenteria 1 

Infecqão por Balantidium coli 

007.1 Giardíase 

Infecçáo por Giardia lamblia Lamblíase 

007.2 Coccidiose 

Infecção por Isosporn belli e Isospora hominis 
Isosporíase 
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007.3 Tricomoníase intestinal 

007.8 Outras doenças intestinais devidas a protozoários 

007.9 Náo especificadas 
Diarréia por flagelados Disenteria por protozoários SOE 

008 Infecçóes intestinais devidas a outros microrganismos 

Inclui: qualquer termo relacio,iado em 009.- com menção dos 
agentes causais 

Exclui: a intoxicação alimentar por esses microrganismos (005.-) 

008.0 Escherichiu coli 
008.1 Arizona 

008.2 Aerobacter aerogenes 

008.3 Proteus (mirahilis) (morganii) 

008.4 Outras bactérias especificadas 

Enterocolite estafilocócica 
008.5 Enterite hacteriana mio especificada 
008.6 Enterite devida a uirus especificado 
Enterite devida a: 

adenovírus 
enterovírus 

008.8 Outros microrganismos não classificados e m  outra parte 
Enterite vira1 SOE 
Gastrenterite vira1 
Exclui: gripe com envolvimento do trato gastrintestinal (487.8) 

009 Infecções intestinais mal definidas 

Exclui: colite ulcerativa (556) 
diarréia conseqüente a cirurgia gastrintestinal (564.4) 
doença diarréica devida a microrganismos especificados 

( 001-008) 
enterite isquêmica (557.-) 
enterite regional (555.-) 
má-absorção intestinal (579.-) 
outras gastrenterites e colites não infecciosas (558) 

009.0 Colile, enterite e gastrenterite, infecciosas 
Colite Disenteria: 
Enterite séptica SOE 
Castrenterite catarral 

liemorrágica 



009.1 Colite, enterite e gastrenterite de origem infecciosa prssu- 
miuel 

Catarro entérico ou intestinal 
Colite 
Enterite 
Gastrenterite 

h E r r h g i c a  

009.2 Diarréia infecciosa 
Diarréia : Doença diarréica infecciosa SOE 

disentérica 
epidêmica 

009.3 Diarréia de origem infecciosa presumíoel 
Diarréia SOE Doença diarréica SOE 
Nota: Nos países em que qualquer termo relacionado em 009.1 e 

009.3, sem outras especificaçóes, possa ser interpretado como 
de origem não infecciosa, o termo deve ser classificado em 
558.- 

Inclui: infecção por Mycobacterium tuberculosis (humana) (bo- 
vina) 

Exclui: tuberculose congênita (771.2) 
A seguinte subclassificação de 5 algarismos pode ser usada, se ne- 
cessário, com as categorias 010-018: 

.O Exame bacteriológico ou Iiistológico não realizado 

.1 Exame bacteriológico ou histológico ignorado (no momento) 

.2 Encontro de bacilos da tuberculose (no escarro) por micros- 
copia 

.3 Bacilos da tuberculose não encontrados (no escarro) por 
microscopia, mas encontrados por cultura 

.4 Bacilos da tuberculose não eiicontrados por exame bacterio- 
lógico, mas a tuberculose foi confirmada histologicamente 

.5 Bacilos da tuberculose não encontrados por exame bacterio- 
lógico, ou histológico, mas a tuberculose foi confirmada 
por outros métodos [inoculação em animais] 

.9 Não especificado 

010 Infecção tuberculosa primária 

010.0 Complexo primário tuber~tloso 
010.1 Pleuris tnberculoso na tuberculose primáriu progres.siua 
010.8 Outras tuberculoses primárias progressivas 
Exclui: eritema nodoso tuberculoso (017.1) 
010.9 Não especif icada 



56 LISTA TABULAR 

011 Tuberculose pulmonar 
Se necessário, usar código adicional para identificar silicose associada 

(502) 
011.0 Tuberciclose inf iltratiw do pulmrio 
011.1 Tuberculose nodular do pulmdo 

011.2 Tuberculose pulnronar com cawrnu 
011.3 Tuberculose dos br6nquios 
Exclui: a tuberculose brbnquica isolada (012.2) 

011.4 Fibrose tuberculosa do pulmiio 
011.5 BronquectasM tuberculosa 
011.6 Pneumonia tuberculosa [qualquer fonna] 
011.7 Pneumotórax tuberculoso 

011.8 Outras tuberculoses pulmonares 
011.9 Não especificado 
Tuberculose do pulmão 

Tuberculose respiratória 
) SOE 

012 Outras tuberculases respiratórias 
Exclui: a tuberculose respiratória não especificada (011.9) 

012.0 Pleuris tuberculoso 
Empiema tuberculoso Tuberculose da pleura 
Hidrotórax tuberculoso 
Exclui: o pleuris com derrame sem menção de causa (511.9) 

o pleuris tuberculoso na tuberculose primária progressiva 
(010.1) 

012.1 Tuberculose dos gdnglios linfáticos intratorácicos 
Tuberculose dos gânglios linfhticos : 

hilares 
mediastinais 
traqueobrbnquios 

Exclui: quando especificada como primária (010.-) 

012.2 Tuberculose traqueal ou brdnquica isoladiz 
012.3 Laringite tuberculosa 
Tuberculose da glote 

012.8 Outras 
Tuberculose ( do, da) : Tuberculose dos seios nasais 

mediastino [qualquer um] 
nariz (septo) 
nasofaringe 



013 Tuberculose das meninges e do sistema nervoso central 

013.0f Meningite tubercztlosa (320.4" ) 
Tuberculose das meniriges Leptomeningite ) tiiberculosa 

(cerebrais 1 (espinhais) Meningoencefalite 

Exclui: o tuberculon~n das meninges (013.1 j 

013.lt Tnl~ercz~loma das meninges (349.2'j 

013.8 Outras 
Ahscesso tuberculoso do Tuberciilomaf do cérebro 

cérebrof (324.04 ) Tuberculosef } (348.8*) 
Mielite tuberciilosaf 

( 323.4 " ) 
013.9 Não especifica& 
Tuberculose do sistcm~ ncrvoso central SOE 

014 Tuberculose do intestino, do peritônio e dos gânglios 
mesentéricos 

*scite tuberculosa 1 Tuberculose ( do) : 
Enterite ânus 
Peritonite tiiberciilosaf (567.0") intestino (delgado) (grosso) 

reto 
retroperitônio (gânglios linfhti- 

tos 1 

015 Tuberculose dos ossos e das articulações 

Inclui: artrite! (711.4*) 
nccrose ósseaf ( 730.-* ) I 
osteitef (730.-') ' } ti~bcrculosa 
osteomielitet ( 730.-* ) 
sinovitet (727:0°) 
tenossinovitef (727.0' ) I 

015.0f Coluna wrtebral 
Cifose (737.4") Curvatura (737.4" ) 

tuberculosa 
Espondilite (720.8" 

] de Pott 
Mal (730.4") 

015.1 Quadril 

015.2 Joelho 

015.7 Outros ossos 
Dactilite tuberculosa Mastoidite tuberculosaf 

(383.1") 



58 LISTA TABULAR 

015.8 Outras articulações 

015.9 Não especificada 

016 Tuberculose do aparelho geniturinário 

016.0 Rim 
Pielite tuberculosat ( 590.8" ) Pielonefnte tuberculosaf 

(590.8' ) 

016.1 Outros órgãos do aparelho zirinário 
Tuberculose da bexiga iirinárint Tiiberciilose do ureterf 

(595.4" ) (593.80 \ 

016.2 Epidídinzo (604.9" j 

016.3 Outros Órgãos genitais mmcu~inos 
Tuberculose (da) (do) : Tuberculose da vesícula seminalt 

próstatat (601.4' ) (608.8') 
testículot (608.8' ) 

016.4 Orgãos genitais femininos 
Ooforitef ( 6142' ) 
Salpingitef (614.2' ) 

016.9 Náo especificada 

017 Tuberculose de outros órgãos 

017.0 Pele e tecido celular subcutâneo 
Escrofuloderina Tuberculose: 
Lupus : coliquativa 

SOE cútis 
exedens liquenóide 
vulgar papulonecrótica 

\7erruc~sa cútis 
Exclui: lupus eritematoso (695.4) 

disseminado (710.0) 

017.1 Eritemu nodoso com reação de hipersensibilidade na 
tuberculose 

Doença de Bazin Tuberculose endurativa 
Eritema: 

endurado 
nodoso tuberculoso 

Exclui : eritema nodoso SOE (695.2) 

017.2 Gânglios linfáticos periféricos 
Abscesso escrofuloso Escrófula 
Adenite tuberculosa 



Exclui: adenopatia tubcrculosa tra ueobrôiiquica (012.1) 9 tuberciilose dos gânglios lin áticos: 
br0iicluicos e mediastinais (012.1) 
mesciiti.ricos e retroperitoneais (014) 

017.3 Olho 
Ceratite intersticialf (370.5" ) 
Ceratocon juntivite ( flictenular ) f (370.3" ) 
Coriorretinite disseminadaf (363.1") tuberculosa 
Episcleritef (379.0" ) 
Iridociclite crônicaf (364.1 * ) 

017.4 Ouuido 
Otite média tuberculosat (382.3" j 
Tuberculose do ouvido! (382.3" ) 
Exclui: iii;is toiditc tuberculosa (015.7) 

017.3 Gld~zdulu tircóide 

Doeiiça de Addisoti tuberculosa 

017.7 Baço 

017.8 Outros órgãos 
Tuberculose do: Tuberculose do: 

endodrdio [qualquer válvula] f miocárdiot (422.0° ) 
(424.-") ~ericárdiof (420.0" ) 

esôfago f ( 530.1 " ) 
018 Tuberculose miliar 

Inclui: a tuberculose: 
dissemiriada 
generalizada 
miliar, seja de unia única localizaçáo especificada, de 

múltiplas localizações ou de localização não ks- 
pecificada 

polisserosite tuberculosa 

018.0 Aguda 

018.8 Outras 

018.9 Núo especificada 

020 Peste 
Inclui: infecção por Yersinia pestis 
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020.0 BubBnica 

020.1 Cclulocutáneo 

020.2 Scpticdmica 

020.3 PnezrmBnicu primária 

020.5 Pneurndnica mio especificada 

020.8 Outras 
Peste abortiva Pestis minor 
Peste ambulante 

020.9 Tipo niio especificado 

021 Tularemia 

Inclui: a infecção por Francisella tularensis 
Febre da mosca do veado Febre dos coelhos 

022 Carbúnculo 

022.0 Carbúnculo cutdneo 
Yústula maligna 

022.1 Carbúnculo pubnonar 
Carbúnculo respiratório J)oci~c;.i dos cardadores de lã 

022.2 Carbútlculo gclstrintestina2 

022.3 Septiceinia por carbunculo 

022.8 Outras manifestaçóes 

022.9 Não especificadas 

Inclui: febre (de, do) : 
Malta 
Mediterrâneo 
ondulante 

023.0 Por BruceUa melitensis 

023.1 Por BnrceUa abortus 

023.2 Por Bruce. suis 

023.3 Por BruceEla canis 



023.8 Outras 
Infecção por mais de uma espécie de Brucella 

023.9 Por tipo núo especificado 

0% Mormo 

Infecçiío por: Farcinose 
Actinobacillus inallei Malleus 
Xlalleoniyccs inallei 
Pseudomonas mallei 

Infecção por: Pseudomormo 
bacilo de IVhitinore 
Malleomyccs I pseiidomãllei Pseudomonas 

026 Febre transmitida por mordedura de rato 

026.0 Febre espit.ilar 
Febre transmitida por mordedura de rato devida a Spirillum minor 

[S. minus] 
Sodoku 

026.1 Febre estreptobacilat 
Eriteinn artrítico epidêiriico Fcbrc transmitida por mordedura 
Febre de Ha\rerliill de rato devida a Streptobacil- 

lus moniliformis 

026.9 Não especificado 

027 Outras zoonoses causadas por bactérias 

037.0 Listeriose 
Exclui: listeriose coiigênita (771.2) 
Infecqão 
hlenii~gitet (320.7') 
Meningoencef &te+ ( 320.76 ) Por Listeria monoc~togen's 

Septicemia I 
027.1 Infecção por Erysipelothrix 
Erisipelóide ( de Rosenbach ) 
~rife&~o 
Septicemia pof-Erysipelothrix insidiosa [E. rhusiopathiae] 
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017.2 Pasteurelosc 
Adenite mesentkricã I por Pasteurella multocida Infecção séptica (mordedura de c5o) [P. séptica] 

(mordedura de gato) 
Infecção por Pasteiirella pseudotubercu osis 
Exclui: a infec~ão por: 

Francisella tularensis ( 021 ) 
Yersinia pestis (020.- ) 

027.8 Outras 

027.9 Não especificadas 

Exclui: bartolielose (088.0) 
doenças venéreas de etiologia bacteriana (098.-, 099.-) 

Inclui: doeiiça de Ilansen 
infecçiio por Mycobacterium leprae 

030.0 Hanseníase circhot~iana [tipo V ]  
Hanseníase vircliowiana (maciilosa) (difusa) (infiltrada) (nodular) 

(neurítica) 

030.1 Hansetzia.rc tuberculóide [tipo T ]  
Hanseníase tiiberculóide (maculosa) (maculoailestésica) 

( neurítica ) 

030.2 Hanseníase i~~deterrnitmh [grupo I ]  
Hanseníase indeterininada (maculosa) (neurítica) 

030.3 Hanseníasc dimorfn [grtrpo D] 
Hanseníase dimorfa oii "borderline" (infiltrada) (neurítica) 

030.8 Outras 

030.9 Tipo ncío especificado 

031 Doenças devidas a outras micobact6rias 

031.0 Pulnzo~iares 
Doença de Battey 
Infecção por M ycobacteriunl : 

avium 
intracellulare [bacilo de Battey] 
kansasii 



Infecfio por Mycobacterium 
marinum [M. balnei] 
ulcerans 

Úlcera de Buruli 

031.8 Outras 

031.9 Não especificadas 
Infecção atípica por inicobactériás, SOE 

032 Difteria 

Inclui: a infecqão por Corynebacterium diphtheriai: 

032.0 Difteria faucial 
Angina membranosa diftérica 

032.1 Difteria nasofaringeu 

032.2 Difteria nasal anterior 

032.3 Difteria laringea 
Laringotraqueíte diftérica 

032.8 Outras 
Difteria cutânea 

032.9 Difteria não especificada 

033 Coqueluche 

033.0 Por Bordetella pertussis [B .  pertussis] 

033.1 Por Bordetella parapertussis [B. parapertussisj 

033.8 Por outros microrganismos especificados 

033.9 Coqueluche por microrganismo não especificado 

034 Angina estreptocócica e escarlatina 

034.0 Angina estreptocócica 
Amigdalite Angina 

estreptocócica F~~~~~~~~ séptica Angina 
Faringite 
Laringite 

034.1 Escarlatina 
Febris rubra 
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Exclui: as erisipelas pós-parto ou puerperais (670) 

036 Infecção meningocócica 
036.03 Meningite meningocdcica (320.5") 
Febre cerebrospinal (meningocócica) 
Meningite: 

cerebrospinal 
epidêmica 

036.lf Enc$aEtte meningocdcica (323.4* ) 

036.2 Meningococcernia 
Septicemia meningocócica 

036.3f Sindronze de Waterhouse-Friderichsen, meningocócica 
(255.5* ) 

Adrenalite hemor- 
rágica meningo- Síndrome de Waterhouse-Fride 

cócica richsen SOE 
Sfndrome ' adrenal 

036.43 Cardite menlngocódca 
Endocardite meningocócica (421.1°) 
Pericardite meningocócica (420.0° ) 

036.8 Outras 
Neurite óptica meningocócicaf (377.3O) 

036.9 Não especificada 
Infecção meningocócica SOE 

037 Tétano 
Exclui: tétano: 

complicando aborto (634-638 com quarto algarismo .O, 
639,O) 

complicando gravidez ectópica ou molar (639.0) 
neonatal (771.3) 
puerperal (870) 

038 Septicemia 
Exclui: a septicemia durante o trabalho de parto (659.3) 

após gravidez ectópica ou molar (639.0) 
após infusão, injeção, transfusão ou vacinação (999.3) 
complicando o ab8rto (634-638 com quarto algarismo .O, 

639.0) 
pós-operatória (998.5) 
pós-parto, puerperal (670) 

038.0 Septicemia estreptocdcica 



038.1 Septicemia estafilocócica 
038.2 Septicemia pneumocócica 
058.3 Septicemia deuida a anaeróbios 
Exclui: estreptococos anaeróbios (038.0) 

gangrena gasosa (040.0) 
038.4 Septicemia deuida a outras bactérias gram-negatiuas 
Septicemia por gram-negativos SOE 

038.8 Outras septicemias especificadas 
Exclui: a septicemia (devida a ) :  

carbúnculo (022.3) 
goilocócica ( 098.5) 
herpética (0345) 
meningo-.ócica (036.2) 

peste septirêinica (020.2) 

038.9 Septicemia de tipo não especificado 
Septicemia SOE 
Exclui: a bacteremia SOE (790.7) 

039 Infecções actinomicóticas 

Inclui: infecção por Actinomycetales tais como as várias espécies 
de Actinomyces, Actinomadura, Nocardia, Streptomy- 
ces 

inaduromicose ' ( actinomicótica) 
~nicetoma actinomicótico 

039.0 Cutdneas 
Eritrasma Tricomicose axilar 

039.1 Pulmonares 

039.3 Ceruicofaciais 
039.4 Pé de Illadrrra 
Exclui: pé de Madura devido a infecção micótica (117.4) 

039.8 De outras localizações especificadas 
039.9 De loca2izaçóes não especificadas 
Actinomicose SOE Noc:iidiose SOE 
hfaduromicose SOE 

040 Outras doenças bacterianas 

Exclui: bacteremia SOE (790.7) 
infecção bacteriana SOE (041.9) 
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040.0 Gongrena gasosa 
Edema maligno intecsiio ou gangrena por bacilo 
Infecção por Clostridium: produtor de gás 

histolyticum Miosite por clostridios 
oedematiens 
perfringens [welchii] 
septicum 
sordellii 

040.1 Rinosckroma 
040.2 Doet~ça de Whipple 
Lipodistrofia intestinal 
040.3 Necrobacilose 
040.8 Ozctras doenqas bacterianus 
Piomiosite tropicalf (728.0' ) 

041 Infecção bacteriana em afecções classificadas em outra parte 
e de localização não especificada 

Exclui: bacteremia SOE (790.7) 
septicemia (038.-) 

Nota: Esta categoria raramente deverá ser utilizada para codifica- 
ção primária. Ela deve ser usada como uma codificação adi- 
cional quando e necessário identificar o agente bacteriano 
eni doenças classificadas em outra parte. Esta categoria po- 
derá também ser utilizada lia codificação priniária para clas- 
sificar infecções bacterianas de natureza e localização não 
especificadas 

041.0 Streptococcus 
041.1 Staphylococcus 
041.2 Pneumococcu~ 
041.3 Bacilo de Friedlander 
041.4 Escherichia coli 
041.5 Haentophilus influenzae [H. influenzae] 
041.6 Proteus (mirabilis) (morganii) 
041.7 Pseudomonus 
041.8 Outros 
.4erobacter aerogenes Outros cocos, não classificados em 
Agente de Eaton outra parte 
Mima polymorpha 
M ycoplasma 
"Pleuropneumonia-like 

organisms" [agentes 
PPLO] 

041.9 Infecçzo bacteriana mio especificada 



POLIO~~IELITE E OUTRAS VIROSES DO SiSTEM.4 NERVOSO CENTRAI. 
N-?O TTIAKSMITIDAS POR ARTR~PODES (045-049) 

045t Poliomielite aguda (323.2' ) 

O45.Ot Polioiniclite agi~da paralítica especificada como bulbar 
(323.2' ) 

Paralisia infantil (aguda) I especificada como bulbar Poliomielite (aguda) (anterior) 
Polioencefalite ( aguda) ( bulbar ) ' 
Polioencefalo~nielite (aguda) (anterior) (bulbar) 

045.lt Poliomielite aguda com outras paralistas (323.2') 
Paralisia: 

atrófica aguda, medular 
infantil, paralítica 

Poliomielite (aguda) : 
anterior com paralisia, exceto a bulbar 
epidêmica 

045.2t PoHomielite aguda não paralítica (323.2*) 
Poliomielite ( aguda) : 

anterior especificada como não paralítica 
epidêmica 

045.9t Poliomielite aguda não especificada (323.2') 
Paralisia infantil 
Poliomielite (aguda) : 

anterior não especificada como paralítica ou 
não paralítica 

epidêmica 

046 Infecções do sistema nervoso central devidas a vinis lentos 

046.0f Kuru (323.0') 

046.lf Roenga de Jakob-CreutzfeMt (331.5') 
Encefalopatia espongiforme subaguda 

Of6.2t Panencefalite esclerosante subaguda (323.1') 
Encefalite com corpúsculos de inclusão de Dawson 
Leucoencefalite esclerosante de Van Bogaert 

046.31 Leucoencefalopatia progressiua multifocal (331.8') 
Leucoencefalopatia multifocal SOE 
046.8 Outras 

046.9 Não especificadas 



047f Meningite devida a enterovírus 

Inclui: meningite: 
abacteriana 
asséptica 
viral 

Exclui: meningite devida a: 
adenovírus (049.1 t. 321.7' ) 
leptospira ( 100.8+, 321.8') 
vírus transmitidos por artrópodes (060-066f, 321.7') 
vírus (do) (da):  

caxumba (072.lf, 321.5' ) 
coriomeningite linfocítica (049.0f, 321.6') 
herpes simples (054.7f, 321.4' ) 
herpes zoster (053.0f, 321.3') 
poliomielite (045.-f, 321.7' ) 

qualquer outra infecçáo classificada especificamente em 
outra parte 

047.0f Deuida a uirus Coxsackie (321.1" ) 

047.lf Deuidu a utrus ECHO (321.2') 

047.81 Outras (321.7') 

047.9f Não especificada ( 321.7' ) 
Meniiigite viral SOE 

048 Outras doenças do sistema nervoso central devidas a 
enterovhs 

Exantema de Boston 

049 Outras viroses do sistema nervoso central não transmitidas 
por artrópodes 

049.0t Coriomeningite linfocitica (321.6') 
Meningite (serosa) I linfocítica 
Meningoeiicefalite (serosa) 

049.lf Meningite devida a adenouirus (321.7') 

049.8 Outras 
Doenqa de von Economof (323.4') 
Encefalite: 

aguda : 
com corpúsculo de incIusãof (323.4O) 
necrotizantef (323.4') 

epidêmicat ( 323.4' ) 
letárgica+ (323.4') 
do Rio Bravof (323.4O) 
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053.2f Com complicações oftálmicas 
Ceratoconjuntivite por herpes zoster (370.4') 

053.7 Com outras complicqões 

053.8 Com complicações não especificadas 

053.9 Herpes zoster sem menção de complicnção 

054 Herpes simples 

Exclui: o herpes simples congênito (771.2) 

054.0 Eczema herpético 
Erupção variceliforme de Kaposi 

054.1 Herpes genital 
Ulceração herpética da vulvaf Vulvovaginite herpéticat 

(616.5' ) (616.1" ) 

054.2 Gcngivoestomutite herpética 

054.3f Meningoencefalite herpética ( 323.4' ) 
Encefalite por herpes 

054.4f Com comp2icações oftálmicas 
Ceratite (370.4') Ceratite : 
Ceratoconjuntivite herpes dendrítica (370.1' ) 

(370.4' ) I simples disciforme (370.S0 ) 
Dermatite palpebral (373.5') 
Irite devida a herpes simples 

( 364.0' ) 

054.5 Septicemia herpética 

054.6 Panarício herpético 

054.7 Com outras complicações 
Herpes simples visceral 
Meningite devida a herpes simplest (321.4') 

054.8 Com complicações não especificadas 

034.9 Herpes simples sem menção de complicação 

055 Sarampo 

055.0f Encefaltte pbs-sarampo (323.6* ) 

055.lf PneumonM pós-sarampo (484.0' ) 



055.2f Otite pós-sarampo (382.0') 

055.7 Com outras complicações 

055.8 Com complica~ões não especificadas 

655.9 Sarampo sem menção de complicação 

056 Rubéola 

In Jui: sarampo alemão 
Exclui: a rubéola congênita (771.0) 

056.0 Com complicações neuro~ógicas 
Encefalomielite f ( 323.4' ) 

056.7 Com outras complicações 
Artrite por rubéola+ (711.Y) 

056.8 Com complicações não especificadas 

056.9 Rubkola sem ntewão de complicação 

057 Outros exantemas par vírus 

057.0 Eritema infeccioso [quinta doença] 

057.8 Outros 
Doença de Dukes (-Filatow) Pseudoescarlatina 
Exantema súbito Quarta doença 
Paraescarlatina Roseola inf antum 

Sexta doença 

0.57.9 Não especificados 

060 Febre amarela 

060.0 Silwstre 

Febre amarela silvestre 

060.1 Urbana 

060.9 Fomuz não especifica& 

061 Dengue 

Febre quebra-ossos 
Exclui: a febre hemorrágica causada pelo vírus do dengue (065.4) 
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0621. Encefaiite viral transmitida por m o s ~ t o s  (323.3' ) 

062.01. Encefalite japonesa (323.3') 

062.13 Et~cefalite equina do Ocste (323.3') 

062.2f Encefalite equina do Leste (323.3') 
Exclui: a encefalite eqiiina venezuelana (066.2) 

062.33 Encefalite de St. Louis (323.3') 

062.4t Encefalite australiana ( 323.3' ) 
Arboencefalite australiana 
Doença australiana X 

062.53 Encefalite por uirus Califórnia (323.3') 
Encefalite: Frbre de Tahyna 

da Califórnia 
de La Crosse 

062.81. Outras (323.3') 
Encefaiite por vírus Ilhéus 

062.91. Não especificada (323.3') 

0631. Encefaiite viral transmitida por carrapatos (323.3') 

Inclui: a meningoencefalite difásica 

063.03 Encefalite russa, da primavera-verão [taiga] (323.3*) 

063.13 Encefalomielite ouina (323.3' ) 

063.21. Encefalite da Europa Central (323.3' ) 

063.8f Outras (323.3') 
Encefalite de Langat Encefalite de Powassan 

063.93 Não especificadas (323.3' ) 

0641. Encefalite viral transmitida por outros artrópodes e por 
nrtrópodes não especificados (323.3') 

Encefalite viral transmitida por artrópodes, mas de vetor desconhe- 
cido 

Encefalite por vírus Negishi 
Exclui: a encefalite viral SOE (049.91., 323.4*) 

065 Febres hemorrágicas transmitidas por artrópodes - 

065.0 Febre hemorrágica da Criméia [uirus CHF Congo] 
Febre hemorriígica da Asia Central 



065.1 Febre hemorrdgica de Omsk 

065.2 Doença da selua de Kyasanur 

065.3 Outras febres hemorrágicas trawmitidas por carrapatos 

065.4 Febre hemorrágica transmitida por mosquitos 
Febre hemorrágica: 

de Chikungunya 
por dengue 

Exclui: dengue (061) 
febre amarela (060.-) 
febre de Chikungunya (066.3) 

065.8 Outras 

065.9 Não especificadas 
Febre hemorrágica por arbovírus -SOE 

066 Outras doenças virais transmitidas por artrópodes 

066.0 Febre dos flebótomos 
Febre de Changuinola 

066.1 Febre transmitida por carrapatos 
Doença ovina de Nairobi Febre por carrapatos: 
Febre por carrapatos: de Kemerovo 

das montanhas americanas de Quaranfil 
do Colorado 

066.2 Febre equinu ijenezuelana 

066.3 Outras febres transmitidas por mosquitos 
Febre (por vírus) (de, do) : Febre (por vírus) (de, do) : 

Bunyamwera Oeste do Nilo 
Bwamba Oropouche 
Chikungun ya Pixuna 
Guama Vale do Rift 
Mayaro Wesselsbron 
Mucambo Zika 
O'nyong-nyong 

Exclui: dengue (061) 
febre amarela (060.-) 

066.8 O u t m  
Febre Piry Febre de Chandipura 

066.9 Não especificadas 
Infecção por arbovírus SOE 
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070f Hepatite por vírus (573.1' ) 

Exclui: a hepatite por vírus de inclusão citomegálica (078.53, 
573.1' ) 

070.0f Hepatite por uírus A com coma hepático (573.1") 
070.lf Hepatite por vírus A sem mençúo de conta hepático (573.1°! 
Hepatite infecciosa 

070.2f Hepatite por vírus B com coma hepático (573.1') 

070.3f Hepatite pm çirus B sem menção de coma hepático (573.1') 
Hepatite por soro homólogo 

070.4f Outras hepatites uirais especifica&, coín coma hepático 
(513.1') 

070.5t Outras hepatites virais espedficadua, sem menção de coma 
hepático (573.1') 

070.W Hepatite uiral, não especificada, com coma hepático (513.1') 

u10.9f Hepatite uiral náo especificada, sem meqão de coma hepá- 
tico (573.1' ) 

Hepatite vira1 SOE 

O71 Raiva 

Hidrofobia Lissa 

072 Parotidite epidbmica (caxumba ) 

072.0f Orquite por caxumba (604.9') 

072.lf Meningite por caxumba (321.5" ) 

072.2f Eucefalite por caxumba (323.4" ) 

Meningoenfalite por caxumba 

072.3t Pancredite por caxumba (517.0') 

072.7 Caxumba com outras campliccrçóes 

072.8 Caxumba com complicações não especificadas 

072.9 Caxumba sem menção de complicação 

Parotidite infeccipsa 

Febre dos papagaios Psitacose 



074 Doenças específicas devidas a vinis Coxsackie 

Exclui: infecção SOE (079.2) 
meningite ( 047.0t, 321.14 ) devidas a vírus Coxsackie 

074.0 Herpangina 
Faringite vesicular 

074.1 Pleuroclínia epid&~nica 
Doença de Bornholm Mialgia 

epidêmica 
Gripe do diabo Miosite 

074.2f Cardite por Coxsackie 
Endocardite (421.1°) 
hliocardite (422.0° ) devidas a vírus Coxsackie 
Pericardite ( 420.0" ) 
Miocardite asséptica recém-nascido (422.0") 

074.3 Doença da .máo, pé e boca 
Estomatite vesicular com exantema 

074.8 Outras 
Faringite linfonodular aguda 

075 Mononucleose infecciosa 

Angina monocítica 
Febre glandular 

Doença de Pfeiffer 

076 Tracoma 

Exclui: efeitos tardios do tracoma; ver a categoria 139.1 

076.0 Estágio inicial 
Tracoma dúbio 

076.1 Estágio d i vo  
Conjuntivite folicular I Conjuntivite granular 

tracomatosa (o )  Pannus ( tracomatosa ) 

076.9 Não especificado 
Tracoma SOE 

077 f Outras doenças da conjuntiva devidas a vírus e clamfdias 

Exclui: as complicações oftálmicas de doenças virais classificadas 
em outra parte 
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077.0f Conjuntiuite de inclusão (372.0" ) 

Conjuntivite das piscinas Paratracoma 
(de natação) 

Exclui: a oftalmia neonatal SOE (771.6) 

077.11 Ce~~atoco~~jwntiliite epidêmica (370.4") 
Doença (olho) dos estaleiros 

077.21 Febre faringoconjuntiual (372.0") 
Faringoconjuntivite viral 

077.3f Outras conjuntiliites por adenouirus (372.0") 
Conjuiitivitc folicular agiida por adenovirus 

077.4f Conjuntiuite heniorrágica epidêmica (372.0") 
Conjuntivite de Apoio Conjuntivite devida a enterovírus 
Doença I tipo 70 

Conjuntivite hemorrágica (aguda) 
( epidêmica ) 

077.8f Outras conjtrntiliites virais 
Conjuntivite de Newcastle (372.0") 

077.91 Não especificadas 
Conjuntivite viral SOE (372.0") 

078 Outras doenças devidas a vírus e a clamídias 

Excliii: iilfecçáo viral SOE (079.- 
viremia SOE (790.8) 

078.1 Verrugas por vírus 
Condiloma acuininado Verruga (vulgar) (plana) 
Verruga (infecciosa ) ( plantar) 

078.2 Febre do suor 
Doença do suor Febre miliária 

078.3 Doença da arranhadura do gato 
Febre por arranhadura de gato 
Linforreticulose benigna (cle inoculação) 

078.4 Doença do pé e da boca 

Afta } epizoótica Estomatite 



078.5 Doença de i~nclusão citomegálica 
Doença por vírus das glândulas salivares 
Hepatite por vírus de inclusão citomegálicat (573.1') 
Exclui: infecçao congêiiita por citomegalovírus (771.1) 

078.6f Nefrose-nefrite hemorrágica (581.8') 
Febre hemorrágica: Febre hemorrágica: 

com síndrome renal da Rússia 
coreana epidêmica 

078.7 Febre hemorrágica por ar~nauírus 
Febre heniorrágica: Febre hemorrágica : 

argentina por vírus Junin 
boliviana por vírus Machupo 

078.5 Outras 
Doença de Marburg Mialgia cervical 
Doenca dos vôinitos do Síndrome dos vômitos epidemica 

inverno Vertigemf (386.1') 
Tanapox 

I 
079 Infecções por vírus em afecções classificadas em outra parte 

e de localização não especificada 

Nota: Esta categoria raramente deverá ser iitilizada para codifica- 
ção primária. Ela deve ser usada como uma codificação adi- 
cional quando é necessário identificar o agente viral em 
doenças classificadas em outra parte. Esta categoria também 
será utilizada na codificaçáo primária para classificar infec- 
ções virais de natureza e localização não especificadas. 

079.1 ECHO vírus 

079.2 Vírus Coxsackie 

079.3 Rinovírus 

079.8 Outros 

079.9 Não especificados 
Infecção viral SOE 
Exclui: viremia SOE (790.8) 

RICKE~SIOSES E OUTRAS DOENÇAS TRANSMiTDDAS POR ARTR~PODFS 
(080-088) 

Exclui: as viroses transmitidas por artrópodes (060-066) 
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080 Tifo [epidêmico] transmitido por piolhos 

Tifo (febre) : 
clássico ( a )  
epidêmico (a )  

Tifo (febre) : 
exantemático ( a )  SOE 
transmitido ( a )  por pioll~os 

081 Outros tifos 

081.0 Tifo [endêmico] murino 
Tifo (febre) : 

endêmico (a )  
transmitido ( a )  por pulgas 

081.1 Doe~iça de Brill 
Doenca de Brill-Zinsser Tifo (febre) recidivante 

081.2 Tifo t r a ~ ~ m i t i d o  por ácaros 
Febre: Tsutsugamushi 

fluvial japonesa 
kedani 

081.9 Tifo rWo especificado 
Tifo (febre) SOE 

083 Rickettsioses transmitidas por carrapatos 

082.0 Febres muculosas 
Febre (de)  : 

maculosa das Montanhas Rochosas 
São Paulo 

082.1 Febre botonosa 
Febre (de):  

exantemática do 
Mediterrâneo 

Marselha 

Tifo ( da, de ) : transmitido 
africano 1 por car- f ndia rapatos 
Quênia 

082.2 Rickettsiose do Norte da Asia transmitida por carrapatos 
Tifo siberiano transmitido por carrapatos 

082.3 Tifo de Queensland transmitido por carrapatos 

082.8 Outras 

082.9 Não especificada 
Tifo transmitido por carapatos SOE 

083 Outras Rickettsioses 

083.0 Febre Q 



083.1 Febre das trincheiras 
Febre quintã Febre de Wolhynia 

083.2 Rickettsiose oesiculosa 
Rickettsiose varioliforme 

083.8 Outras 

083.9 Não especificadas 

084 Malária 

Exclui: a malária congênita (771.2) 
Nota: As subcategorias 084.0-084.6 excluem as afecções relacionadas ' 

quando há menção de complicações perniciosas (084.8,084.9) 
084.0 Malária por faldparum [terçã maligna] 
Malária (ou febre): 

por Plasmodium f alciparum 
subterçã 

084.1 Malária por vivax [terça benigna] 
Malária (ou febre) por Plasmodium vivax 
004.2 Malária quartã 
Malária (ou febre j por Plasmodium malariae 
Malária por malariae 
084.3 Malária por ouale 
Malária (ou febre) por Plasinodium ovale 
084.4 Outras malárias 
Malária dos macacos 
084.5 Forma mista 
Malária (ou febre) por mais de um parasita 
084.6 Não especificada 
Malária (ou febre) SOE 
084.7 Malária induzida 
Malária induzida por finalidades terapêuticas 
Exclui; a infecção acidental através de seringas, transfusões de san- 

gue etc. (084.0-084.6, acima, de acordo com a esp6cie 
parasitária) 

a transmissão de mãe para filho no momento do parto 
(771.2) 

084.8 Febre hemoglobinúrica 
Febre (biliosa) hemoglobi- Hemoglobinúria: 
Maiária núrica maMca 

por malária 
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084.0 Outra  complicações perniciosas da maldria 
Malária: Hepatitef (513.2' ) \por ma16- 

álgida Nefrosef (581.8' ) j ria 
cerebral 

085 Leishmaniose 

085.0 Viscera2 [kala-azar] 
Febre dumdum Leishmaniose: 
Infecção por Leishmania: dérmica pós-kala-azar 

donovani do Mediterrâneo 
infantum visceral (da lndia) 

085.1 Cutdnea, urbana 
Botão, oii furúnculo, de: Leishmaniose cutânea: 

A ~ ~ P P O  forma seca 
Bagdad recorrente 
Delhi tardia 

ulcerativa 
Infecção por Leishn~niiia tropica 

Ulcera do Oriente 

085.2 Cutdnea, do deserto da Asia 
Infecção por Leishmania tropica major 
Leishmaniose cutânea : 

forma úmida 
forma zoonótica 
necrotizante aguda 
rural 

085.3 Czctdnea, da EtidpU1 
Infecção por Leishmania Leishn~aniose cutânea: 

ethiopica difusa 
lepromatosa 

085.4 Cutclnea, da Amdrica 
Infecção por Leishmnnia mexicai-ia Olcera dos chicleros 
Leishmaniose tegumentar difusa 

085.5 Cutdneo-miicosa (americana) 
Espúndia Uta 
Infecção por Leishmania brasilieiisis 

086 Tripanossomíase 

Iiicliii: com ineiiingoencefalitet (323.4' ) 

0ô5.0f Doença de Chagas com comprometimento cardúzco (425.8" ) 
Qualquer afecçao em 086.2 com comprometimento cardíaco 



086.1 Doença cle Chagas com comprometimento de outro órgão 
Qualquer afecyio em 086.2 com comprometimento de órgão que não 

seja o coração 

086.2 Doença de Chagas sem menção de órgão comprometido 
Infecção por Trypanosoma cruzi Tripanossomíase americana 

086.3 Tripanossonriase gambiense 
Doença do sono de Gambia Infecção por Trypanosoma 

gambiense 
036.4 Tripanossomíase rodesiana 
Doença do sono da Rodésia 
Infecção por Trypanosoma rhodesiense 
086.5 Tripanossomíase africanu não especificada 
Doença do sono SOE 
086.9 Não especificada 

087 Febre recorrente 

Febris recurrens 
087.0 Transmitida por piolhos 
087.1 Transmitida por carrapatos 
057.9 Forma nüo especificada 

088 Outras doenças transmitidas por artrópodes 

088.0 Bartonelosc 
Doença de Carrióii Verruga peruana 
Febre de Oioya 
088.8 Outras 
085.9 Nüo especificadas 
Doença transmitida por artrópodes, nso classificada em outra parte 

Exclui: sífilis endêmica não venérea (104.0) 
tricomoníase urogenital (131.0) 

090 Sífilis congênita 

090.0 Sifilis congênita precoce sintomática 

inferiores a dois anos 

Coriza ( crdnica) 
Coroidite 
Esplenomegalia 
Hepatomegalia 
Periostite 
Placas mucosas 

Epifisite I sifilítica(0) 
Osteocondrite congenita ( o) sifilítica ( s ) Pênfigo 

' congênita(s) Qualquer afecçáo sifilítica congê- 
nita especificada como preco- 
ce ou manifestada nas idades 
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090.1 Sifilis congdnita precoce Idente 
Sífilis congênita sem manifestações clínicas, mas com reação soro- 

lógica positiva (no sangue) e com análises negativas do liquido 
cefalorraquidiano, nas idades inferiores a dois anos 

090.2 Sifilis congdnita precoce sem outra espectficação 
Lues ou sífilis congênita SOE nas idades inferiores a dois anos 

090.3f Ceratite intersticial sifilática (370.5') 
Ceratite yifilítica: 

parenquimatosa 
punctata profunda 

Exclui: ceratite intersticial SOE (370.5) 

090.4 Netirossifilis juuenil 
Demência paralítica Encefalitef (323.4'' ) congènita 
Paralisia geral sifilí- 
Tabes juvenil Meningitef (320.7' ) tica 
Taboparesia Neurossífilis congênita 
Se necessário, usar 'código adicional para codificar o transtorno 

mental associado 

090.5 Outras formas de sífilis congênita tardia sintomática 
Dentes de Hutchinson 
Coma devida a sífilis congênita 
Nariz em sela, sifilítico 
Qualquer afecção sifilítica congênita especificada como tardia ou 

que se manifeste dois anos ou mais depois do nascimento 

090'. 6 Sífilis congbnita tardia latente 
Sífilis congênita sem manifestação clínica, mas com reação soroló- 

gica positiva (no sangue) e análise negativa do líquido cefalor- 
raquidiano, na idade de dois anos ou mais 

090.7 Sífilis congênita tardia, sem outra especificação 
Sífilis congênita SOE na idade de dois anos ou mais 

090.9 Sífilis congênita, sem outm especificaçúo 

091 Sífilis precoce sintomática 

Exclui: neurossífilis precoce (094.-) 
sífilis cardiovascular precoce (093.-) 

091.0 Sífilis genital (primária) 
Cancro genital 

091.1 Sífilis anal primdda 



091.2 Outras formas de sífilis primária 
Sífilis primária do (s ) : Sífilis primária das amígdalas 

dedos 
lábio 

091.3 Sífilis secundária du pele e dos mucosas 
Condiloma lato Sífilis secundária da 
Sífilis secundária da( o )  : f aringe 

amígdala pele 
ânus vulva 
boca 

091.4 Adenopatia deuicla a sífilk secundária 

~$~~~ } sifilítica (secundária) 

091.5) Uueíte devida a sáfilis secundária 
' 

Coriorretinite sifilítica (secundária) (383.1') 
Iridociclite sifilítica (secundária) (364.1') 

091.6 Sífilis secundária das uísceras e dos ossos 
Sífilis secundária do fígado! (573.2") 
He~atitef ( 573-20 ) sifilítica secundária Periostitef (730.3' ) 

091.7 Recidiua de sífilis secundár2a 
Recidiva de sífilis secundária (tratada) (não tratada) 

091.8 Outras formas de sífilis secundária 
Alopécia 
Meningite agudat (320.7') ) sifilítica 

091.9 Sífilis .wcrrndária, sem outra especificaçáo 

092 Sífilis precoce latente 

Inclui: sífilis (adquirida) sem manifestações clínicas, mas com 
reação sorológica positiva (no sangue) e análise ne- 
gativa do líquido cefalorraquidiano, com uma duração 
de infecção de menos de dois anos 

092.0 Sífilis precoce latente, recidiua sorológica depois do trata- 
mento 

092.9 Stfilis precoce latente, sem outra especificação 

093 Sífilis cardiovascular 

093.0f Aneurisma da aorta especificado como sifilitico (441.7') 
Dilatação da aorta especificada como sifilítica 

093.lf Aortite sifilática (447.7' ) 
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093.2f Endocardite sifilítica (424.-') 
Doença do óstio coronariano 1 sifilítica Estenose ou insuficiência aórtica j 

093.8 Outras 
Miocarditet (422.0') 1 sifilítica 
Pericarditef (420.0" ) ( 

093.9 Núo especificada 

094 Neurossífilis 

Se necessário, usar código adicional para identificar o transtorno 
mental associado 

094.0 Tabes dorsal 
Artropatia : Doença articular de Charcott 

neurogênica ( Charcot ) f (713.5' ) 
(713.5' ) Esclerose medular posterior 

tabéticat (713.5' ) ( sifilítica) 
Ataxia locomotora (progressiva) Neurossífilis tabética 

094.1 Paralisia geral progressiva 
Demência paralítica Paralisia geral (dos alienados) 
Neurossífilis parética (progressiva) 

Taboparesia 

094.2f Meningite sifilítica (320.7') 
Sífilis meningovascular 

094.3 Neurossífifilis assintomática 

094.8 Outras 
Aneurisma cerebral rotot (430') 
Atrofia óptica+ (377.1' ) 
Encefalitet (323.4') 
Neurite acústicaf (388.5" ) 
Neurite retrobulbart (377.3' ) 
Parkinsonismot (332.1') 
Retinocoroidite disseminadat (363.1') 

: sifilítico (a )  

094.9 , Forma não especificada 
Goma (sifilítica) 
Sífilis (precoce) (tardia) do sistema nervoso central SOE 
Sifiloma I 
095 Outras formas de sífilis tardia, com sintomatologta 

Gonia ( sifilítica) de qualquer localização, exceto as 
Sífilis, tardia ou terciária } classificáveis em 093.- e 094.- 



Episcleritc f (379.0" ) sifilítica 
Peritonitef (567.0" ) 1 
Goma (sifilítica) SOE 
Sífilis [dc periodo não especificado] (do, dos): 

fígadot (573.2") 
inúsculost (728.0") 
ossost (730.S") 
pulmãot (517.8') 
riint (583.S" ) 

096 Sífilis tardia latente 

Sífilis (adquirida) sem maiiifestações clínicas, mas com reação soro- 
lógica positiva (no sai~gi~e) c com análise negativa do líquido 
cefalorraquidiaiio e com uma duração da infecção de dois anos 
ou mais 

097 Outras formas de .sífilis e as não especificadas 

097.0 Sifilis tardia, nao especificada 

097.1 Sífilis lrtente, núo especificada 
Reaqiio sorológica (nc: sangue) positiva para sífilis 

097.9 Sífilis tardia, não especificada 
Sífilis ..( adquirida ) SOE 

Exclui: a sífilis SOE como causa de morte em idades inferiores 
a dois anos (090.9) 

098 Infecções gonocócicas 

098.0 Znfecçáo gonocócica aguda do trato genituridrio inferior 

Ba*olinite ~ollocócica 1 Gonorréia (aguda) : 
Uretrite SOE 
Vulvovaginite ( 'guda ' (do trato) geniturinária (o)  

SOE 

098.1 Znfecção gonocócica aguda do trato geniturinário superior 
Eiidometritet (615.-' ) I Goilorréia (aguda) da (o) :  
Orquitet (604.9" ) goiiocócica bexiga urináriai (595.4') 
Prostatitef (601.4') (aguda) colo do útero! (61.6.0") 
Salpiiigitet (614.0" ) , vesícula seminal? (608.0"; 

098.2 Infecção gonocócica crdnica do trato genitu~.im'rio inferior 
Qualquer afecçáo em 098.0 especificada coino crdnica ou com dtua- 

@o cle dois ineses ou mais 
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098.3 Infecçáo gonocócica crdnica do trato geniturinário superior 
Qualquer afeqão em 098.1 especificada como cr8nica ou com dura- 

ção de dois meses ou mais 
Salpingite gonocócica (crdnica) f (614.1°, 614.2O ) 
098.4f Infecção gonocdcica do olho 
Conjuntivite (neonatal) (372.0') 
Iridociclite (364.0' ) I gonocócica 
Oftalmia (neonatal) (372.0') 
098.5f Infecção gonocócica das articulações 
Artrite (711.4') 
Bursite (727.3' ) 
Sinovite (727.0" ) I gonocócica 
Tenossinovite (727.0' ) 
098.8 Infecção gonocócica da faringe 
098.7 Infecção gonocócica do reto e do dnus 
098.8 Infecção gonocócica de outras localizações 
Gonococcemia 
Ceratose ( blenorrágica) f ('701.1' ) 
Endocarditef (421.1' ) 1 

I 
gonocócica 

Meningitef (320.7' ) 
Peritonitef (567.0") 
O99 Outras doenças venéreas 
099.0 Cancro mole 
Bubão (inguinal) devido a Haemophilus duçreyi 
Cancro (de) : 

Ducre y 
mole 
simples 

Cancróide 
úlcera mole (da pele) 
099.1 Linf ogranuloma venéreo 
Bubão climático ou tropical 
Doença de Nicolas-Favre- ( Durand ) 
Estiomene 
Linfogranuloma inguinal 
099.2 Granuloma inguinal 
Donovanose Granuloma: 

pudendo (ulcerativo) 
venéreo 

099.3 Doença de Reiter 
Síndrome de Reiter 
099.4 Outras uretrites mio gonocócicas 
Uretrite não especificada e não gonocócica, quando assim mencionada 
099.8 Outras 
099.9 Não especificadas 



100 Leptospirose 

100.0 Leptospirose icterohemorrágica 
Doença de Weil 
Icterícia por leptospira ou espiroquetósica (hemorrágica) 

100.8 Outras 
Febre (de, dos) : 

Forte Bragg 
pântanos 
pré-tibial 

Infecção por Leptospira: 
australis 
pyrogenes 

Meningite por leptospira 
(asséptica)f (321.8') 

100.9 Forma niío especificada 

101 Angina de  Vincent 

Boca das trincheiras Fariiigite fusoespiroquet6sica - - 

Estomatite espiroquetósica ~ e n 6 v i t e  
Estomatite 1 ( necrotizante Infecção [de qual- qcent Gengivite I 

I 
102 Bouba 

Inclui: framboésia 
piá 

102.0 Lesões iniciais 
Bouba mãe Framboésia inicial ou primária 
Cancro devido a bouba Olccra inicial devida a framboésia 

102.1 Lesões pupilomatosas múltiplas 
Cravos da bouba Papilomas plantares ou palmares 
Framboesioma por bouba 

Pianoma 

102.2 Outras lesões cutâneas precoces 
Bouba 

cutânea, de menos de ciiico anos depois da infecção 
precoce (cutânea) (maculosa) (papulosa) (maculopapulosa) 

( micropapular ) ( micropapulosa ) 
Framboéside da bouba precoce 

102.3 Hipercerdose 
Bouba em garra 
Hiperceratose palmar ou plantar devida a bouba (precoce) ( tardia ) 
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102.4 Goma e úlceras 
Rouba nodular tardia (iilcerada) 
Framboéside gomosa 

102.6 Lesões Ósseas e articulares 

Adenopatia 
I-lidrartrose I devida a bouba (precoce) (tardia) 
Osteíte 
Periostite (liipertrófica) 
Goma óssea 
Gundii 1 dcvidn a bouba (tardia) 
Osteíte oii periostite gonlosa 

102.7 Outras manifestações 
Uouba mucosa Nódulos justa-articulares devidos 

a bouba 
102.8 Bouba latente 
Bouba sem manifestações clínicas, mas com sorologia positiva 

102.9 Bouba não especificada 

103 Pinta 

103.0 Lesões primárias 
Cancro ( pnnlário ) da pinta [c,rate] Pápula ( priinhria ) 
Píntide 

103.1 Lesões internlediarMs 
Hiperceratose 
Lesões hipercrômicas da pinta [carate] 
Placas entematosas I 
103.2 Lesões tardias 
Lesões (da) : 

cardiovascularcs 
pele: 

aaômicas da pinta [carate] 
cicatriciais 
discrômicas 

Vitiligo 
103.3 Lesões mistas 
Lesões cutâneas acrômicas e hipercrômicas da pinta [carate] 
103.9 Não especificada 



104 Outras infecções causadas por espiroquetas 

104.0 Sífilis endbmica núo venérea 
Bejel Njovera 

104.8 Outras 
Exclui: iebre recorrente (087.-) 

sífilis (090-097) 

104.9 Não especif icadas 

Exclui: ii.ifecções por Actinomicetos, tais como as espécies de 
Actinoinyces, Actinoinadura, Nocardia, Streptomyces 
(039.-) 

110 Dermatofitose 

Iilclui: infecções pelas espécies de Epiderniophytoii, Microsporuin 
e Trichophyton 

tinha, qualquer tipo, exceto aqueles relacionados em 111 

110.0 Ti11h~ do coztro cubeluclo e clu barba 
Sicose micótica Tinha tricofítica do couro 

cabeludo 
110.1 Tinha das unhas 
Onicomicose Tinca unguiiinl 
Oilíquia dermatofítica 

110.2 Tinha das mãos 
Tiiiea manuum 

110.3 Tinha clu virilha e da região perianal 
Eczema margiiiado Prurido de Dhobie 

110.4 Tinha dos pés 
Pé de atleta Tinea pedis 

110.5 Tinha do corpo . 
Herpes circinado Tinha imbricada [Tokelau] 

110.6 Der matofitose situada profundamente 
Granuloina de Majocchi Graniilonia tricofítico 

110.8 De outr(~9 localizações 

110.9 De localizações não espeiificadas 
Favus (ou favo) SOE Tinha SOE 
Tinha microspórica SOE 
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111 Outras dermatornicoses e as não especificadas 

111.0 Pitirhe uersicolor 
Infecção por Malassezia [Pityrosporum] furfiir 
Tinea: 

flava 
versicolor 

111.1 Tinha negra 
Ceratomicose nigricans Microsporose 
Infecção por Cladosporiuni sp Pitiríase negra 

Tinha palmar 
111.2 Tinha alba 
Inf ecçáo por Trichosporoii ( beigelii ) cutaneum 
Piedra branca 

111.3 Piedra negra 
Infecção por Piedraia liortai 

111.8 Outras 

111.9 Não especificadas 

112 Moniliase 

Inclui: calididíase 
infecção por Candida sp 

Exclui: infecção neonatal por Monilia (771.7) 

112.0 Moniláase da boca 
Sapinho 

112.lt Moniliase da vulva e da vagina (816.1') 
Vulvovaginite por : 

Candida 
Monilia 

112.2 Monilíase de outras localizações tirogenitais 

112.3 Moniláam da pele e das unhas 
Intertrigo 
Oníquia I por Candida 
Perioníquia [paroníquia] 

112.4t Monilíase do pulmáo (484.7') 

112.5 Monilúm disseminada 
Candidíase sistêmica 

112.8 Moniliase de otrtras localizqões 
Endocardite por Candidat (421.1°) 

112.9 Moniláase de localização não especificada 



114 Coccidioidomicose 

Doença de Posadas-Wernicke Infecção por Coccidioides 
Febre do Vale do São Joaqiiim ( immitis ) 
Granuloma coccidióidico Reumatismo do deserto 

115 Histoplasmose 

115.0 Infecçúo por Histoplasma capsulatum 
Citomicose reticuloendotelial Histoplasmose americana 
Doença de Darling Histoplasmose por formas peque- 

nas 

115.1 Infecção por IIistoplasmn cluboisii 
Histoplasmose africana Histoplasmose por formas grandes 

115.9 Não especificacla 
Histoplasmose SOE 

116 Infecção blastomicótica 

116.0 Blastomicose 
Blastomicose : Dcrmatite blastomicótica 

cutânea Doença de: 
disseminada Chicago 
norte-americana Gilchrist 
pulmonar primária Infecção por Blastomyces 

[Ajellomyces] dermatitidis 

116.1 Paracoccidioidomicose 
Blaston~icose Paracoccidioidomicose : 

brasileira linfangítica-mucociitânea 
sul-americana pulmonar 

visceral 
Doença de Lutz-Spleiidoi-e-Almeida 
Infecção por Paracoccidioides [Blastomyces] brasiliensis 

116.2 Lobomicose 
Blastomicose queloidiai-ia 
Doenqa de Jorge Lobo 
Infecção por Loboa [Blastomyces] loboi 

117 Outras rnicoses 

117.0 Rinosporidiose 
Infecção por Rhinosporidium seeberi 
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117.1 Esporotricose 
Esporotricose: 

ciit.Anea 
disseminada 
linfocutânea 
óssea 
pulmonar 

Iiifecçáo por Sporothrix [Sporotrichuin] schenckii 

117.2 Cronioblastomicose 
Cromomicose 
Infecção por Cladosporiuin cnrrioiiii, Fonsecaea compactum, Fonse- 

caea pedrosoi, Phialopliorn veniicosn 

117.3 Aspergiloso 
Infecçáo por Aspergilliis sp, priiicipalmente A. fumigatus, gupo  A. 

flavus, grupo A. terreus 

117.4 Micetomas micóticos 
Infecçáo por vários gêiieros e espécies de Ascomycetes e Deuteromy- 

cetes tais como Acreiilonium [Ceplialosporium] falciforme, Neo- 
testudinu rosatii, Madurella grisea, hladurella mycetomii, Pyre- 
iiochaetn romeroi, Zopfia [Leptosphaeria] senegalensis 

Maduromicose 
Pé de Madura 
Exclui : miceton~as nctinoi~licbticos ( 039.-) 

117.5 Criptococose 
Criptococose: Doença de Biisse-Buschke 

européia Infecção por Cryptococcus neo- 
pulmonar formam 
sistêmica Meningite criptococócicaf 

(321.0' ) 
Torulose 

117.6 Alesqueriose [Petrielidose] 
Infecções por Allescheria [Petriellidium] boydii [Monosporium 

apiospermum] 
Exclui: inicetoma inicótico (117.4) 
117.7 Zigomicose [Ficomicose ou Mucomzicosoj 
Infecção por Absidia, Basidiobolus, Conidiobolus, Cuimin~hamella, 

Entomophthora, Mucor, Rhizopus e Saksenaea sp 

117.8 Znfecçüo poP fungos demaciáceos [Feoh~micose] 
Infecção por fungos dcmaciáceos, tais como Cladosporium trichoides 

[bantianum], Dreschlera hawaiiensis, Phialophora gougerotii, P. 
jeanselmei 

117.9 Outras e as náo especificadas 



118 hlicoses oportunísticas 
Infecções da pele, tecido celular subcutâneo elou de brgúos internos 

por gr,uide varicdncle cle fungos que sáo considerados pato@- 
nicos apen:isppcirn I~o~pedriros debilitados, ou seja, infecção por 
Altcrniiriii, Dreschlera c Fusariiiin sp 

HELMINT~ASES ( 120-129) 

120 Esquitossomíase [Esquistossomose] 

120.0 Deoidr~ (1 Schistosoma hnematobilrm 
Esquistossorníase vesical SOE 
120.1 Der;idu u Schistosoma mansotli 
~s~uistossoniíasc intestinal SOE 
120.2 DevitL u Schistosoma japonicfrm 
Doença ou fcl>re de Katayaina 
E~<luis t~ss~iní i i~e  asiiítica SOE 
120.3 Ctrtdneu 

Dermatite } por cercárias (de Schistosoma) Infestacúo 
~crmai i t e  csquistossoiriótica 
120.8 Outras 
Esquistossorníase cliestern~ani 
Infecção por Schistosoma: 

bovis 
iiitercalatum 
inatheii 
spindale 

120.9 Núo especif icnclas 
Distomíase heinática Trematodíase hemática SOE 

121 Outras infestaçóes por trematódeos 

121.0 Opistorquiase 
Infestação por: 

Opisthorchis ( felineus ) ( tenuicollis ) ( viverrini ) 
trematbdeos do fígado do gato 

121.1 Clonorqulase 
Cirrose biliar devida a cloiiorquíase 
Distomíase hepática devida a Clonorchis sinensis 
Doença hepática da Cliina devida a trematódeos 
Doença hephtica do Oriente devida a trematbdeos 
121.2 Paragonirniase 
Distomíase pulmonar 
Doença do pulmão (do oriente) devida a trernatódeos 
Iiifcstag.iío por Paragonimus 
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121.3 Fascioliuse 
Doença do fígado por trema- Infestação por trematódeos do fí- 

tbdeos SOE gado do carneiro 
Iiifestação por Fasciola: 

gigantica 
hepática 

121.4 FasciolopsZase 
Distomíase intestinal Infestação por Fasciolopsis 

( buski ) 
121.5 Aletagonimíase 
Infestaçáo por Metagonini~is yokogawai 

121.6 Heterofíase 
Infestação por: 

Heterophyes heterophyes 
Stellantchasmus falcatus 

121.8 Outras 
Inf estação por: 

Dicrocoelium deiidriticum 
Echinostomum ilocanum 
Gastrodiscoides hominis 

121.9 Náo especificadas 
Distoniíase SOE Treniatodíase SOE 

122. Equinococose 

Inclui: doença hidática 
equinococcíase 
hidatidose 

122.0 Znfestaçáo do fígado por Echinococcus granulosus 
122.1 Znfestaçáo do pulmüo por Echinococcus granulosus 
122.2 Znfestaçáo da tireóide por Echinococcus granulosus 
122.3 Outras infestações por Echinococeus granulosus 
122.4 Znfestaçáo por Echinococcus granulosus, não especificada 
122.5 Znfestaçáo do fígado por Echinococcus multilocularis 
122.6 Outras infestações por Echinococcus mu2tibcula1.i~ 
122.7 Infestação por Echinococcus multilocularis, não especificada 
122.8 Equinococose do fígado, não especificada 
122.9 Equinococose, outras e as não especificadas 

123 Outras infestaçóes por cestóideas 



123.0 Infestação por Taenia solium, forma intestinal 
(Infestação por) tênia (adulta) da carne de porco 

123.1 Cisticercose 
Cisticercíase 
Infestação por: 

Cysticercus cellvlosae [forma larvária de Taenia solium] 

123.2 Infestação por Taenia saginata 
(Infestação por) tênia da carne de vaca 
Infestação por Taeniarhyuchus saginatus 

123.3 Teníase não especif icada 
123.4 Difilobotríase intestinul 
Infestação por 

Diphyllobothrium (adulto) (latum) (pacificum) 
tênia dos peixes 

123.5 Esparganíase [difilobotríase larvária] 
AnfestaçCio por: 

Diphyllobothrium larvae 
Sparganum (mansoni) (proliferiim) 
Spirometra l m e  

123.6 Himenolepíase 
Infestação por Hymenolepis (Infestação por) tênia (do) : 

(diminuta) (nana) anã 
rato 

123.8 Outras 
Infestação por: (Infestação por) tênia do cão 

Diplogonoporus ( grandis ) 
Dipylidium ( caninum ) 

123.9 Não especificadar 
( Infestação por) cestóideo( s ) SOE 

124 Triquiníase 
Infestaçáo por Trichinella spiralis 
Triquinelose 
Triquinose 

125 Filariase e dracontíase 

125.0 Filorime bancroft2 
Elefantiase I 
Infestação I 
Linfadénite devida a Wuchereria bancrofti Linfangite 
Ouilúria I 
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125.1 Filariase malaia 
Elefantíase 1 
Filaríase 
Infestaçiío I 

I 
devida a Rrugia [Wucliereria] inalayi Linf adenite 

Linfaiigite 
Quilúria 

125.2 Loaíase 
Doença por vcrnie oculnr cla Africn 
Infestaçáo por Loa 1oa 

125.3 Oncocercíase 
( Infestaçáo por ) Oiichocercn Oncocercose 

volvulus 

125.4 Dipetalonen~iase 
Infestaçl-to por: 

Aca~~thoclieiloiien~a perstans 
Dipetalonema perstaiis 

125.5 Znfestacúo por i\latisonella ozzartli 
Filaríase ozzardi 

125.6 Outras filaríoscs cspecificaclas 
Infestaçáo por: 

Acantiioclieiloneii-in streptocerca 
Dipetalonema streptocerca 
Dirofilaria 

123.7 Dracontli:se 
Infestaçáo por: 

Dracunculus inedinensis 
verme da Guiné 

125.9 Filarícse nüo especif icada 

126 Ancilostomíase e necatoríase 

Inclui: larva ii-iigrans cutanea devida a Ancylostoma 
~inciiiaríase 

126.0 Por Ancylostoma duodenale 
126.1 Por Necator antericanus 
126.2 Por Ancylostorna Z7raziliense 
126.3 Por Ancy lostoma ceylanicum 
126.8 Por oz~tros kncylostomns especificados 
128.9 Não especificada 
Larva migrans cutânea SOF 



127 Outras helmintíases intestinais 

117.0 Ascaridíase 
Infesta250 por Ascaris lunibricoides 

127.1 Anisaquhe 
Infestaçáo por Anisakis larva 

127.2 Estrongiloirlíase 
Infestaqiío por Strongyloides stcrcoralis 
Exclui : tricoestrongilíase ( 127.6) 

127.3 Trici~ríase 
Infestaçáo por Trichuris trichiiira 

a iaçe Tricocef 1' 

127.4 Enterobíase 
Infcstaçáo por: O'riiiríase 

Enterobiiis vermicularis 
Oxyurus vermicularis 
oxiiii.0~ 

127.5 Capilaríase 
TnfestaçBo por Capillnria philippiiiensis 
Excliii: iiifestallio por Capillaria hepntica (128.8) 

127.6 Tricoestrongilícrse 
Infestação por Trichostrongylus sp 

127.7 Outras helmitltínses intestit~ciis 
Fisalopteríase 
Infestação por: 

OesopIiagostomuin apiostoiniiin e espécies relacionadas 
Ternidens diminutus 
outros heliiiintos intcstiiiais especificados 

127.8 He!mintíuses intestinuis nzistas 
EIelmintíase mista SOE 
Infestaçiio por helmintos intestii~ais classificados em mais de uma 

das categorias 120.0-127.7 

127.9 tlebnintíass intestinais mio especificadas 

128 Outras he1mintíases e as não especificadas 

128.0 Toxocaríase 
Infestaçáo por Toxocara (canis) ( cati ) 
1,arva migrans visceral 
Síndroine da larva migrans visceral 
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128.1 Gnatostomíase 
Infestação por Gnathostoma spinigerum e espécies relacionadas 

128.8 Outras 
Infestaçáo por: 

Angiostrongylus cantonensis 
Capllaria hepática 
outros helmintos especificados 

128.9 Nco especificadas , 

Helmintíase SOE Vermes SOE 

129 Parasitose intestinal, sem outra especificação 

130 Toxoplasmose 

Infecção por Toxopln~ma gondii 
Coriorretinitef (363.0" ) 
Hepatitef (573.2" ) 

Miocardite f ( 422.0" ) 
Pneumonitef (484.8" ) 

I Meningoencefalitef (323.4" ) devida a tosoplasmose adquirida 

I 
Exclui: toxoplasmose congênita (771.2) 

131 Tricomoniase 

131.8 Outras localizações 
Exclui: a intestinal (007.3) 

131.9 Não especificadu 

131.0 Tricomoníase urogenital 

132 Pediculose e infestação por phthirus 

132.0 Pediculus capitis [piolho cla cabeça] 

132.1 Pediculus corporis [piolho do corpo] 

132.2 Phthirus pubis [piolho c10 púbis] 

Fluor (vaginal) 
Leucorréia ( vaginal ) 
Prostatitet (601.4" ) 
Uretritet (597 8" ) 
Vaginitef (616.1") 
Vulvovaginitef ( 616.1 " ) 

devido ( a )  a Trichomonas (vaginalis) 



132.3 hlistu 
Iiifestaçáo classificlí\.el em mais de unia categoria em 132.0-132.2 

132.9 Pcdictrlose ncio especificacla 

133 Acaríase 

133.0 Escabiose 
Infestação por Sarcoptcs scabiei Sarna 

133.8 Outros 
Infestação por: 

Demodex folliculorum 
Trombiciilae 

1,33.9 Não especificrrclas 
Infestaçáo por ácaros SOE 

134 Outras infestações 

134.0 Miíase 
Infestação por: 

Derniatobia (hoiiiinis) 
<:asteropliiliis (intcstinalis) 
larvas de mosca 
Oestrus ovis 

134.1 Outras infestaçóes por artrópodes 
Escarabíase 
Iiifestação por: 

bicho de pé 
Tunga penetraiis 

134.2 liiritdiníase 
Hirudiiiíase (externa) (iiiteriia) 
Infestaçáo por sanguessugas (aquáticas) ( terrestres) 

134.8 Outras 

134.9 Não especificadas 
Infestação (da pele) SOE 
Parasitas da pele SOE 

135 Sarcoidose 

Doença de Besnier-Boeck- Sarcóide (de qualquer localiza- 
Schaumann ção) (de): 

Febre uveoparotídea SOE 
Linfogranulomatose benigna Boeck 

( de Schaumann ) Darier-Roussy 
Lupóide (miliar) de Boeck 
Lupus pernio (Besnier) 
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136 Outras doenças infecciosas e parasitárias e as não 
especificadas 

136.0 Ainhum 
Amputação espoiitânea do quinto artelho 
Dactilólise espontânea 

136.1 Sindrome de Behcet 

136.2 Infecções específicas por ameOas de vida lime 
Meniiigoencefalite devida a Naegleriat ( 323.4* ) 

1.36.3 Pneumocistose 
Pneumonia dcvida a Pneumocystis cariniif (484.8*) 

136.5 Sarcosporidiose 

136.8 Outras , 

Infestação por Caiidiru 

136.9 Não especif icadas 

137 Efeitos tardios da tuberculose 

Nota: Esta categoria deve ser utilizada para indicar afecções em 
010-018 como causa dos efeitos tardios, os quais se acham 
classificados ein outra parte. Os "efeitos tardios" incluem 
aqueles especificados como tal, como sequela, ou como devi- 
dos a tuberculose antiga ou inativa, sem evid2iicia de doença 
ativa [ver I11 Efeitos tardios, pág. 7581 

137.0 Efeitos  tardio.^ de tuberculose respiratórin ott não especi- 
ficada 

137.1 Etfeitos tardios de tulierculose c10 sistema nervoso central 
137.2 Efeitos tardios de tulierculose do aparelho genituri~zurio 
137.3 Efeitos tardios de tuberculose dos ossos e das articulações 
137.4 Efeitos tardios cle tuberculose de ozctros órgãos especificados 
138 Efeitos tardios da aguda 
Nota: Esta categoria deve ser utilizada para indicar afecções em 

045.- como causa dos efeitos tardios, os quais se acham 
classificados em outra parte. Os "efeitos tardios" incluem 
afecções especificadas como tal, ou como sequela, ou aque- 
las que se encontram presentes um ano ou mais depois do 
início da poliomielite aguda [ver I11 Efeitos tardios, pág. 
7581 



139 Efeitos tardios de outras doenças infecciosas e parasitárias 

Nota: Esta cakgoria dcve ser utilizada para indicar afecções nas 
categorias 001-009, 020-041, 046-136 como causa de efeitos 
tardios, os quais se acham classificados em outra parte. Os 
efctios tardios" incluem afecções especificadas como tal; in- 
cliiem ta11lbí.111 sequelas de doenças classificáveis nas cate- 
gorias nciina relacionadas, se houver evidència de que tais 
doeilcns 1150 mais estão presentes [ver I11 Efeitos tardios, 
p á s  7581 

139.0 Efeitos tarclios de encefalite ciral 
Efeitos tardios de afccções classificáveis em 049.8, 049.9, 062-064 

139.1 Efeitos tardios rlo traconia 
Efeitos tardios de afecções classificáveis em 076.- 

139.8 Efeitos tardios de outras doenças infecciosas e parasitárias e 
das não especif icadas 





11, NEOPLASMAS 
Notas: 

1. Conteúdo 
Este capítulo apresenta os seguintes grandes grupos: - 
140-195 Neoplasmas malignos, declarados ou presumidos como pri- 

mários, de localizações especificadas, exceto aqueles dos 
tecidos linfático e hematopoético 

196-198 Neoplasmas malignos, declarados ou presumidos como se- 
cundários, de localizações especificadas 

199 Neoplasnias malignos sem localização especificada 
200-208 Neoplasmas malignos, declarados ou presumidos como pri- 

mários, dos tecidos linfático e hematopoético 
210-229 Neoplasmas benignos 
230-234 Carcinoma in situ 
235-238 Neoplasmas de comportamento incerto [ver Nota, pág. 1421 
239 Neoplasmas de natureza não especificada 

2. Atividade Funcional 
Todos os neoplasinas estáo classificados neste capítulo, sejam ou 
não funcionalmente ativos. Se necessário, poderá ser usado um có- 
digo adicional, do Capítulo 111, com a finalidade de identificar essa 
funcionalidade associada a alguin neoplasma, por exemplo: 
feocromocitoma nialigno da supra-renal produzindo catecolaminas 
código 194.0 código adicional 255.6 
adenoma hasófilo da hipófise com síndrome de Cushing 
código 227.3 código adicioiial 255.0 

3. Morfologia [Histologia] 
Para os que desejarem identificar o tipo histológico do neoplasnia, 
existe disponível uma codificaçáo abra11 ente nas páginas 695-722, a 
qual inclui as  categorias da CID-Onco ogia. Ver também Introdu- 
ção, à página XXXI 

Y 
4. Neoplasmas malignos que ultrapassam os limites de sua 

localização primária 
As categorias 140-195 destinam-se à classificação de iieoplasmaslma- 
lignos de acordo com o local de origem. Um neoplasma maligno 

ue atinja duas ou mais subcategorias de uma categoria dd três 
zgarismos e cujo local de origem não possa ser determinado 
ser classificado na subcatcgoria .8 "Outros". Por exemplo: "carci- 
noma atingindo a ponta e a superfície ventral da língua" deverá 
ser classificado em 141.8. Por outro lado, "carcinoma da ponta da 
língua que se estenda para atingir a superfície ventral" deverá ser 
codificado como 141.2, visto que o local de origem, a ponta da língua, 
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é conhecido. Existem trGs subcategorias: (149.8, 159.8, 165.8) que 
devem ser usadas quando o neoplasma maliçno atingir localizações 
vizinhas de certos sisteiiias ou aparelhos. Os iieoplasmas maligiios 
que atinjani localizações vizinlias e que iiáo possam ser classificados 
C01170 se indicou aciiiia deverão ser codificados nas subdivisões apro- 
priadas da categoria 195 (Neoplasnia mdijno de outras localizações 
ou de localizaqões mal definidas) 

140 Neoplasma maligno do lábio 

Exclui: pcle do lábio (173.0) 

140.0 Do lábio superior, borda liore (vermelha) 
Lábio superior: 

SOE 
lírea vcrmellia [verinelháo] 
parte externa 

120.1 Do lábio inferior, borda livre (vermelha) 
Lábio inferior: 

SOE 
área vermelha [vermelháo] 
parte externa 

140.3 Do lábio superior, face interna 
Lábio superior 

face 
bucal 
oral 

freio [frèiiulo] 
inucosa 

140.4 Do lábio inferior, face interna 
Lábio inferior: 

face 
bucal 
oral 

freio [frèiiulo] 
niucosa 

140.5 Do lábio, mio especificado, face interna 
Lábio náo especificado como superior ou inferior: 

face 
bucal 
oral 

freio [frêiiulo] 
mucosa 
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140.6 Da comis.sura labial 
140.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 
140.9 Do 2ál;io, não especificado, borda livre 
Lábio não especificado como superior ou inferior: 

SOE 
área vermelha [vemielhão] 
parte externa 

141 Neoplasma maligno da língua 
141.0 Da 1~me da língua 
Face dorsal da base da língua Parte fixa da língua SOE 

141.1 Da face dorsal da língua 
Dois terços anteriores da língua, face dorsal 
Exclui: face dorsal da base da língua (141.0) 

141.2 Da ponta e bordas laterais da língua 
141.3 Da face uentral da língua 
Dois terços anteriores da língua, face ventral 
Freio [frènulo] da língua 

141.4 Dos dois terços anteriores da língua, parte nüo especificada 
Parte móvel da língua SOE 

141.5 Da z o ~ m  de transiçúo 
Borda da língua na zona de transição eiitre a parte fixa e a parte 

móvel lia inserção do pilar amigdaliano anterior 

141.6 Amígdala lingual 
141.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 
141.9 Língua, n80 especificada 
Língua SOE 

142 Neoplasma maligno das glândulas salivares maiores 
Exclui: os neoplasinas malignos das glândulas salivares menores 

que deverão ser classificados de acordo com sua loca- 
lização aiiatômica; se a localização não for especifi- 
cada, classificar em 145.9 

142.0 Da glândula parótida 
142.1 Da gldnclula submandibular 
Glândula siibmaxilar 
142.2 Da glândula sublingual 
142.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 
142.9 De localinaç60 mio especificada 
Glândula salivar (maior) SOE 
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143 Neoplasma maligno da gengiva 

Iiicliii: mucosa alveolar (rebordo) 
Exclui: iieoplasmas malignos odontogenicos (170.-) 
143.0 Da gengiva superior 
143.1 Da gengiva inferior 
143.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 
143.9 Da gengica, sem especificação 

144 Neoplasma maligno do assoalho da boca 
144.0 Da parte anterior 
De localizaçáo anterior a juiiçáo canino-pré-molar 
144.1 Da parte lateral 
144.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 
144.9 De parte não especificada 

145 Neoplasma maligno de outras partes e de partes não 
especificadas da boca 

Exclui: mucosa dos lábios (140.-) 
145.0 Da mucosa da bochecha 
Bocheclia iiiterna Mucosa bucal 
145.1 Do uestíhulo da boca 
Sulcos bucais ( superior) Sulcos labiais (superior) (inferior) 

( inferior ) 
145.2 Do palato duro 
145.3 Do palato mole 
Exclui: face nasofaringéia [posterior] [superior] do palato mole 

( 147.3) 
145.4 Da úoula 
145.5 Do palato, náo especificado 
Abóboda palatina Junção entre o palato duro e o 
Céu da boca mole 
145.6 Da área retromolar 
145.8 Outro [ver Nota 4,  pág. 1031 
145.9 Da boca, não especificada 
Cavidade bucal SOE 
Glândulas salivares menores, localização não especificada 

146 Neoplasma maligno da orofaringe 
146.0 Da amígdala 
Amígdala: 

SOE 
faucial 
palatina 



Exclui: amígdala faringéia ( 147.1 ) 
amígdala lingual (141.6) 

146.1 Da fossa amigdaliana 
146.2 Dos pilares amigdalianos (anteriores) (posteriores) 
Arco palatoglosso Arco palatofaringeu 
146.3 Da r;aléczila epiglótica 
Face anterior e media1 da prega iaringo-epiglótica 
146.4 Da supe~ficie anterior cla epiglote 
Epig!ote, borda [margem] Prega ( s ) glosso-epiglótica ( s ) 

livre 
Exclui : epiglote: 

SOE (161.1) 
porçáo supra-hioidéia ( 161.1 ) 

146.5 Da regiúo juncional 
Junçiio da margem livre da epiglote, da prega ari-epiglótica e da 

prega faringo-epiglótica 
146.6 Da parede lateral da orofaringe 
146.7 Da parede posterior cla orofaringe 
146.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 
146.9 Da orofarinçe, sem especificaçúo 

147 Neoplasma maligno da nasofaringe 
147.0 Da parede superior 
Abóbada da nasofaringe 
147.1 Da parede posterior 
Adenóide Amígdala faringéia 
147.2 Da parede lateral 
Orifício faringeu da trompa auditiva 
Recesso faringeu 
Recesso de Rosenmiiller 
147.3 Da parede anterior 
Assoalho da nasofaringe 
Margem posterior do septo nasal e coanas 
Superfície nasofaringéia [posterior] [superior] do palato mole 
147.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 
147.9 Da nasofaringe, sent especificaçáo 
Parede nasofaringéia SOE 

148 Neoplasma maligno da hipofaringe 
148.0 Da regiúo pós-cricóide 
148.1 Do seio piriforme 
Recesso piriformc 
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148.2 Da prega ali-epiglútica, face hipofaririgéia 
Prega ari-epiglótica ou prega interaritenoidéia 

SOE 
zona marginal 

Exclui: prega ari-epiglótica ou prega interatcnoidéia, face laringéia 
( 161.1) 

148.3 Da parede hipogaringdia posterior 
148.8 Ou1r0 [ver Nota 4, pág. 1031 
148.9 Da hipofaringe, porção núo especificada 
Hipofaringe SOE Parede hipofaringéia SOE 

149 Neoplasma maligno de outras localizações e de localizações 
mal definidas, do lábio, da boca e da faringe 

149.0 Da faringe, sem especificação 

149.1 Do anel cle Waldeyer 

149.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 
Neoplasma maligno do Iábio, da boza e da faringe cujo local de 

origem não pode ser classificado em nenhuma das categorias 
140-148 

149.9 Localizações mrrl definidas 

150 
Nota: 

150.0 

150.1 

150.2 

150.3 

150.4 

150.5 

150.8 

150.9 

Neoplasma maligno do esofago 

Sao apresentadas duas subclassificações alternativas: 
.O-.2 segundo descrição anatbmica 
.3-.5 segundo porções ou terços 

A não obseivaçáo do princípio de que as categorias devam 
ser mutuamente exclusivas é dcllberada, visto que ambas 
as formas de terminologia sáo comtimente encontradas nos 
prontuários médicos 

Da porçüo cemical 

Da porção torácica 

Da porçlio abdominal 

DO terço superior 

Do terço médio 

Do terço inferior 

Outro [ver Nota 4, pág. 1031 

Do esdfago, porçiio nüo especificada 
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151 Neoplasma maligno do estômago 

151.0 Do ccírdia 
Junção cárdio-esof ágica Orifício do cárdia 

151.1 Do piloro 
Canal pilbrico Pré-piloro 

151.2 Do antro pilórico 
Antro do estômago SOE 

151.4 Do corpo do e s t h g o  

151.5 Da pequena curvatura, não especificada 
Da pequena curvatura, não classificável em 151.1-151.4 

151.6 Da grande curuatura, não especificarlu 
Da grande curvatura, niio classificável em 151.0-151.4 

151.8 Outros [ver Nota 4 ,  pág. 1031 
Da parede anterior, não classificável em 151.0-151.4 
Da parede posterior, náo classificável em 151.0-151.4 

151.9 Do estômagci, niio especificado 
Cincer gástrico Carcinoma ventriculi 

152 Neoplasma maligno do intestino delgado, inclusive o 
duodeno 

152.0 Do duodeno 

152.1 Do jeiejuno 

152.2 Do ileo 
Exclui: válvula ileocecal (153.4) 

152.3 Do divertictilo de Meckel 

152.8 Outro [ver Nota 4,  pág. 1031 

} duodeno-jejunal Junção 

152.9 Do intestino delgado, núo especificado 

153 Neoplasma maligno do cólon 

153.0 Da flexura hepática 
Ângulo : 

direito 1 do cólon 
hephtico 

133.1 Do cólon transuerso 
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133.2 Do cólon descendente 
153.3 Do cólon sigmóide 
Ângulo sigmóide (flexura) 
Exclui: a junçiio reto-sigmóide ( 154.0) 

153.4 Do ceco 
Válvula íleoceal 

153.5 Do apêndice 
Apêndice : 

cecal 
vermifonne 

153.6 Do cólon ascendente 
153.7 Da flexura esplênica 
Ângulo : 

esquerdo 

153.8 Outros [ver Nota 4, pág. 1031 
153.9 Do cólon, nQo especificado 
Intestino grosso SOE 

154 Neoplasma maligno do reto, junção reto-sigmóide e ânus 
154.0 Da junçno reto-sigmóide 
Cóloi~ e reto Reto-sigmóide (cólon) 

154.1 Do reto 
Âmpola reta1 

154.2 Do canal anal 
Esfíncter anal 

154.3 Do dnus, Mo especificado 
Exclui: margem do ânus (172.5, 173.5) 

pele do ânus (172.5, 173.5) 
pele perianal ( 172.5, 173.5) 

154.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 
Ano-reto Zona cloacogênica 

155 Neoplasma maligno do fígado e das vias biliares 
intra-hepáticas 

155.0 Do fígado, especificado como primário 
Carcinoma : Hepatoblastoma 

de células hepáticas 
do fígado, especificado 

como primário 
l~epatocelular 
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155.1 Das vias biliares intra-hepáticas 
Canais biliares I Canais hepáticos 
Dutos biliares interlobulares Canalículos 

Vias biliares ticos (as) 

155.2 Do figado, não especificado como pnpnnuírio ou secundário 

156 Neoplasma maligno da vesícula biliar e das vias biliares 
e tra-hepáticas 1 

156.0 6 a  uesicula biliar 

156.1 Das vias hiliares extra-hepáticas 
Canal: Canal biliar SOE 

biliar comum Colédoco 
cístico 
hepático 

156.2 Da ampola de Vater 
Papila duodenal 

156.8 Otrtro [ver Nota 4, pág. 1031 

156.9 Das vias biliares, porçáo não especificada 
Neoplasma maligno envolvendo ambas as vias biliares intra-hepática 

e extra-hepática 

157 Neoplasma maligno do pâncreas 

157.0 Da cabeça do pâncreas 

.157.1 Do corpo do pâncreas 

157.2 Da cauda do pâncreas 

157.3 Do canal pancreútico 
Duto de: 

Santorini 
Wirsung 

157.4 Das ilhotas de Langerhuns 
Ilhotas de Langerhans, de qualquer porção do pâncreas 

157.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 

157.9 De porçáo não especificada 

158 Neoplasma maligno do retroperitônio e do peritanio 

158.0 Do retroperitônio 

158.8 De porções especificadas do peritônio [ver Nota 4, pág. 1031 
Mesentério Peritônio: 
Mesocólon parietal 
Omento pélvico 
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158.9 Do perátdnio, sem outra especifiuqúo 

159 Neoplasma maligno de outras localizações e de localizações 
mal definidas nos órgãos digestivos e no pentônio 

159.0 Do trato intestinal, porção não especificada 
Intestino SOE 

159.1 Do baço, não classificado em outra parte 
Angíossarmma } do bap 
Fibrossarcoma 
Exclui: doença de Hodgkin (201.-) 

iinfossarcoma (200.1) ' 

reticulossarcoma (200.0) 

159.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 
Neoplasma maligno de órgãos digestivos e do peritônio cujo local 

de origem não pode ser classificado em qualquer uma das cate- 
gorias 150-158 

Exclui: cólon e reto (154.0) 
junção cárdio-esofágica (151.0) 

159.9 Mal definido 
Canal ou trato alimentar SOE Trato gastrintestinal SOE 

160 Neoplasma maligno das fossas nasais, outido médio e seios 
acessórios 

180.0 Das fossas nasais 
Cartilagens nasais Septo nasal 
Cornetos Vestíbulo do nariz 
Nariz interno 
Exclui: bulbo olfativo ( 192.0) 

margem posterior do septo e coanas (147.3) 
nariz SOE (195.0) 
osso nasal (170.0) 
pele do nariz (172.3, 173.3) 

160.1 Da trompa auditiua, ouvido me'dio e células mastoidéias 
Antro tirnpânico Trompa: 
Caixa do tímpano auditiva 

de Eustáquio 
Exclui: cartilagem do ouvido (171.0) 

conduto auditivo (externo) ( 172.2, 173.2) 
ossos do ouvido (inclusive dos meatos) (170.0) 
ouvido (externo) (pele) (172.2, 173.2) 
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160.2 Do seio maxilar 
Antro (de Highmore) (maxilar) 

160.3 Do seio etmoidal 

160.4 Do seio frontal 

160.5 Do seio esfenoidal 

160.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 

160.9 De seio acessório, sem especificação 

161 Neoplasma maligno da laringe 

161.0 Da glote 
Comissura da laringe (anterior) Corda vocal SOE 

(posterior) Corda vocal verdadeira 
Laringe intrínseca 

161.1 Da supraglote 
Cordas vocais falsas Face posterior (laringéia) da epi- 
Epiglote (porção supra- glote 

hioideia) SOE Laringe extrínseca 
Face laringéia da prega Pregas ventriculares 

ari-epiglótica ou prega 
interaritenoidéia 

Exclui: face anterior da epiglote ( 146.4) 
prega an-epiglótica ou prega interaritenoidéia: 

SOE (148.2) 
face hipofaringéia ( 148.2) 
zona marginal ( 148.2) 

161.2 Da subglote 

161.3 Das cartilagens da laringe 
Cartilagens : 

aritenoidéia 
cricoidéia 

Cartilagem : 
cuneiforme 
tireoidéia 

161.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 

161.9 Da laringe, sem especificação 

162 Neoplasma maligno da traquéia, ,dos brbnquios e do puimão 

162.2 Do brdnquio principal 
Carina Hilo 
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162.3 Do lobo siiperior, Grônquio ou pulmfio 

162.4 Do lobo mhdio, bronquio ou pulmCo 

162.5 Do lobo inferior, brônquio ou pulmfio 

162.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 

162.9 De brônquio ou pulmão, sem especificaçao 

163 Neoplasma maligno da pleura 

163.0 Da pleura parietal 

163.1 Da pleura zjisceral 

163.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 

163.9 Da pleura. sem especificação 

164 Neoplasma maligno do timo, do coração e do mediastino 

164.0 Do timo 

164.1 Do coração 
Pericárdio 
Exclui: grandes vasos ( 171.4) 

164.2 Dq mediastino anterior 

164.3 Do mediastino posterior 

164.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 

164.9 Do mediastino, porção nüo especificada 

165 Neoplasina maligno de outras localizações e de localizações 
mal definidas no aparelho respiratório e órgãos 
intratorácicos 

165.0 Do trato respiratório superior, porção não especificada 

165.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 
Neoplasma maligno de órgáos respiratórios e intratorácicos cujo 

local de origem náo possa ser classificado nas categorias 160-164 

165.9 De localizações mal definidas no aparelho respiratório 
Trato respiratório SOE 
Exclui: intratorácico SOE ( 195.1 ) 

torácico SOE ( 195.1 ) 
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NEOPLASMA MALIGNO DOS OSSOS, DO ncm OONJUNTIVO, DA PELE E 

DA MAMA (170-175) 

170 Neoplasma maligno dos ossos e das cartilagens articulares 

Exclui: cartilagem (da, do) : 
laringe (161.3) 
nariz ( 160.0) 
ouvido ( 171.0) 
pálpebra ( 171.0) 

medula óssea SOE (202.9) 
sinóvia ( 171.-) 

170.0 Dos ossos do crdnio e da face 
Maxilar superior ou maxila Osso (da):  
Osso: orbital 

esfenóide parietal 
etmóide temporal 
frontal Tiirbinado 
malar Vômer 
nasal 
occipital 

Exclui: carcinoma, de qualquer tipo que não seja intra-ósseo ou 
odontogênico (do.) : 

seio maxilar ( 160.2) 
maxilar superior ( 143.0) 

mandíbula (maxilar inferior) (170.1) 

170.1 Da mandábula 
Maxilar inferior Osso maxilar inferior SOE 
Exclui: carcinoma, de qualquer tipo que não seja intra-ósseo ou 

odontogênico (da, do) : 
mandíbula (143.1) 
osso maxilar SOE (143.9) 

osso maxilar superior (170.0) 

170.2 Da coluna uertebral, exceto o sacro e o cóccix 
Coluna: Espinha 

espinhal Vértebra 
vertebral 

170.3 Das costelas, do esterno e da clavícula 
Apófise xifóide Cartilagem costa1 
170.4 Dos ossos longos do membro superior e omoplata 
Acrômio Rádio 
Cúbito ( Ulna) úmero 
Escápula 
Osso SOE do membro superior 
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170.5 Dos ossos curtos do rnembro superior 
Falanges dos dedos da mão Osso: 
Osso (do): pisitorme 

carpo semilunar 
cuneiforme, do punho trapézio 
escafóide do carpo trapezóide 
metacarpo unciforme (ou ganchoso) 
piramidal 

170.6 Dos ossos da pelve, do sacro e do cóccix 
Cóccix (vértebras coccígeas) Púbis (osso) 
f lio Sacro (vértebras sacras) 
f squio 

170.7 Dos ossos longos do membro inferior 
Fêmur Pcrônio ( fíbula) 
Osso SOE do membro inferior Tíbia 

170.8 Dos ossos ctrrtos do membro inferior 
Astrágalo Falanges dos dedos do pé 
Calcâneo Navicular (do tarso) 
Cubóide Osso do metatarso 
Cuneiformes (do tarso) Osso do tarso 

Rótula (patela) 
170.9 De localização ruí0 especificada 
Condrossarcoma 1 
Condromixossarcoma 
Osteossarcoma ( de localiza~ão 1150 especificada I 
Sarcoma ou tumor de Ewing ) 
171 Neoplasma maligno do tecido conjuntivo e de outros tecidos 

moles 
Inclui: bolsa sinovial nervos e gânglios periféricos e dos 

fáscia ou aponevrose sistemas simpático e parassim- 
ligamento, exceto o pático 

uterino sinóvia 
músculo tendão (inclusive sua bainha) 

vaso sanguíneo 
Exclui: catilagem ( da, do) : 

articular ( 170.-) 
laringe (161.3) 
nariz (160.0) 

coração ( 164.1) 
tecido conjuntivo da mama feminina (174.-) 

171.0 Da cabeça, da face e do pescoço 
Cartilagem ( da, do) : 

ouvido 
pálpebra 
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171.2 Do membro superior, inclusive ombro 
171.3 Do nlembro inferior, inclusive quadril 

171.4 Do 'tórax 
Axila Grandes vasos 
Diafragma 
Exclui: tiino, coraqão e mediastino ( Ia . - )  

171.5 Do abdome 
Hipocôndrio Parede abdominal 

171.6 Da pelve 
Nádega Virilha 
Períneo 
Exclui: bgamento uteriiio (qualquer uni) (183.-) 

171.7 Do tronco, sem especificcição 
Costas SOE Dorso SOE 

171.8 Outro [ver Nota 4,  pág. 1031 

171.9 De Zocalizaçiio não especificada 
Fibrossarcoma 
Heinangiossarcoma 
Leiomiossarcoina 
Linf angiossarcoma 
Lipossarconia 
Miossarcoma 
Mixossarcoina 
Rabdomiossarconia 
Sarcoma 
Sarcomatose 

de localizaçáo não especificada 

172 Melanoma maligno da pele 
Inclui: melanocarcinoma 

melanoma (da pele) SOE 
Exclui: pele dos órgãos genitais (184.-, 187.-) 

172.0 Dos lábios 
Exclui: borda livre (vermelha) dos lábios (140.-) 

172.1 Das pálpebras, inclusive as comissuras palpebrais 
172.2 Da orelha e concluto auditivo externo 
Conduto auditivo externo (ou auricular) 
Meato acústico (ou auditivo) externo 
Pavilhão da orelha 

172.3 De oútras partes e de partes núo especificadas da face 
Bochecha (externa) Nariz (externo) (dorso do nariz) 
Fontes [têmporas] Sobrancelha [supercílio] 



172.4 Do couro cabeludo e do pescoço 
172.5 Do tronco, exceto do escroto 
Axila Períneo 
Mama Umbigo 
Nádega Virilha 
Pele perianal 
Exclui: ânus SOE (154.3) 

escroto ( 187.7) 
172.6 Do membro superior, inclusive ombro 
172.7 Do membro inferior, inclusive quadril 
172.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 
172.9 De localização não especificada 

173 Outros neoplasmas malignos da pele 
Inclui: neoplasma maligno das: 

glândulas sebáceas 
glâhdulas sudoríparas 

Exclui: melanoma maligno da pele (172.-) 
pele dos órgãos genitais (184.-, 187.-) 

173.0 Da pele dos Iábios 
Exclui: borda livre (vermelha) dos lábios (140.-) 
173.1 Das pálpebras, inclusive as comissuras palpebrais 
Exclui: cartilagem da pálpebra (171.0) 
173.2 Da orelha e do conduto auditivo externo 
Aurícula [orelha] Pavilhão auricular 
Meato acústico externo 
Exclui: cartilagem da orelha (171.0) 
173.3 Da pele de outras partes e de partes não especificadas, da 

face 
Bochecha (externa) Nariz, parte externa (dorso do 
Fontes [têmporas] nariz) 

Sobrancelha [supercílio] 
173.4 Do couro cabeludo e da pele do pescoço 
173.5 Da pele do tronco, exceto do escroto 
Pele (da, do): Pele perianal 

ânus Prega axilar 
costas [dorso] Umbigo 
mama 
nádega 
parede abdominal 
parede torácica 
períneo 
virilha 
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Exclui: ânus SOE (154.3) 
canal anal ( 154.2) 
pele do escroto (187.7) 

173.6 Da pele do membro superior, inclusive ombro 

173.7 Da pele do membro inferior, inclusi~e quadril 

173.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 

173.9 Da pele, localização não especificada 

174 Neoplasma maligno da mama feminina 

Inclui: doença de Paget (da)  (do):  Mama (fen~iiiina) : 
mama partes moles 
mamilo [papila] tecido conjuntivo 

Exclui: pele da mama (172.5, 173.5) 

1'74.0 Do mamilo e da arbola da mama 
Papila mamária 

174.1 Da porção central 

174.2 Do quaclrante superior interno 

174.3 Do quadrante inferior interno 

174.4 Do quadrante superior externo 

174.5 Do quadrante inferior externo 

174.6 Do prolongamento axilar Çla mama 

174.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 
Localizações ectópicas 

174.9 Da mama, não especificacla 

175 Neoplasma maligno da mama masculina 

Exclui: pele da mama (172.5, 173.5) 

179 Neoplasma maligno do útero, porção não especificada 

180 Neoplasma maligno do colo do útero 

180.0 Da endocéruice 
Canal cervical (do colo Gldndula endocervical 

uterino ) 
Canal endocervical 

180.1 Da exocéruice 
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180.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 

180.9 'Do colo do útero, mio especificado 

181 Neoplasma maligno da placenta 

Coriocarcinoma SOE Corioepitelioma SOE 
Exclui: corioadenoina ( destruem ) (236.1 ) 

mola hidatiforme (630) 
iiialigna (236.1) 

182 Neoplasma maligno do corpo do Útero 

182.0 Do corpo do dtero, exceto o istmo 
Cornos Fundo 
Endométrio Miométrio 

182.1 Do istmo do Útero 
Segrileiito uterino inferior 

181.8 Outro [ver Nota 4,  pág. 1031 

183 Neoplasma maligno do ovário e outros anexos do Útero 

183.0 Do ovário 

183.2 Da trompa cle Fnlópio 
Oviduto } uterina Tuba 

183.3 Do ligamento largo 

183.4 Do paratnét~io 
Ligamento uterino SOE 

183.5 Do ligamento reclondo 

183.8 Outro [ver Nota 4,  pág. 1031 

183.9 Dos anexos do útero, sem especificação 

184 Neoplasma maligno de outros órgãos genitais femininos e 
dos não especificados 

184.1 Dos grandes lábios 
Glândula de Bartliolin [vestibular maior] 

184.2 Dos pequenos lúbios 

184.3 Do clitóris 
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184.4 Da uulva, sem especificaçiio 
Genitais femininos Pudendo feminino 

externos SOE 

184.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 

184.9 Localização mio especificada 
Trato geniturinário feminino SOE 

185 Neoplasma maligno da próstata 

186 Neoplasma maligno do testículo 

186.0 De testiculo mio descido 
Testículo ectópico Testículo retido 

186.9 De outro e não especificado 
Testículo: 

SOE 
descido 
escrotal 

187 Neoplasma maligno do pênis e de outros órgãos genitais 
masculinos 

187.2 Da glande do pênis 

187.3 Do corpo do pênis 
Corpo cavernoso 

187.4 Do pênis, porção não especficada 
Pele do pênis SOE 

187.5 Do epidádimo 

187.7 Do escroto 
Pele do escroto 

187.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 
Túnica vaginal do testículo Vesícula seminal 

187.9 De localização não especificada 
Orgãos ou trato genital masculino SOE 

188 Neoplasma maligno da bexiga utinária 



122 LISTA TABULAR 

188.1 Da porção superior 
Apice Cíipula 

188.2 Da parede lateral 

188.3 Da parede anterior 

188.4 Da parede posterior 

188.5 Do colo da bexiga 
Orifício interno da uretra 
Orifício uretral da bexiga 

188.6 Do orificio ureteral 
Orifício do ureter 

188.7 Do úraco 

188.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 

188.9 De porcão mio especificada 

189 Neoplasma maligno do rim, de outros órgãos urinários e de 
órgãos urinários não especificados 

189.0 Do rim, exceto pelue renal 

189.1 Da pelue renal 
Cálices renais Junção pielo-uretérica 

189.2 Do tcreter 
Exclui: orifício uretérico da bexiga urinária (188.6) 

189.3 Da uretra 
Exclui: orifício uretral da bexiga urinária (188.5) 

189.4 Das gldndulas para-uretrais 

189.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 

189.9 De localização não especificada 
Aparelho urinário SOE 

190 Neoplasma maligno do olho 

Exclui: cartilagem da pálpebra ( 171.0) 
nervo óptico ( 192.0) 
osso orbital ( 170.0) 
pele da pálpebra (172.1, 173.1) 

190.0 Do globo ocular, exceto conjuntil;~, córnea, retina e coróide 
Corpo ciliar 
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190.1 Da órbita 
Músculo extra-ocular Tecido retrobulbar 
Tecido conjuntivo da órbita 
Exclui: ossos da órbita (170.0) 

190.2 Da gldndula lacrimal 

190.4 Da córnea 

190.5 Da retina 

190.7 Do canal lacrimal 
Canal Iacrimonasal Saco lacrimal 

190.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 

190.9 De parte náo especificada 

191 Neoplasma maligno do encbfalo 

Exclui: nervos cranianos ( 192.0 ) 
tecido retrobulbar ( 190.1) 

191.0 Do cérebro, exceto lobos e ventriculos 

191.1 Do lobo frontal 

191.2 Do lobo temporal 

191.3 Do lobo parietal 

191.4 Do lobo occipital 

191.5 Do ventriculo 
Assoalho do ventrículo 

191.6 Do cerebelo 

191.7 Do tronco cerebral 

191.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 

191.9 Do encéfalo, sem especificação 
Astroblastoma 
Astrocitoma 
Ependimoma 
Glioma 
Meduloblastoma 
Neuroepitelioma 
Oligodendroblastoma 

. de localizaçáo não especificada 
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192 Neoplasma maligno de outras partes e de partes não 
especificadas do sistema nervoso 

Exclui: nervos e gândios periféricos e dos sistemas simphtico e 
parassimpático ( 171.-) 

192.0 Dos neruos cranianos 

192.1 Das meninges encefdicas 
Meninges SOE 

192.2 Da medula espinhal 

192.3 Das meninges espinhais 

I 192.8 Outro [ver Nota 4, pág. 1031 

192.9 De parte náo especificada 
Sistema neriroso (central) SOE 
Exclui: meninges SOE ( 192.1) 

193 Neoplasma maligno da glândula tireóide 

194 Neoplasma maligno de outras glândulas endócrinas e de 
'estruturas correlatas 

Exclui: ilhotas de Langerhans (157.4) 

194.0 Da gidndula supra-renal 
Glândula adrenal 

194.1 Das paratireóides 

194.3 Da hipófise e conduto craniofaringeu 

194.4 Do corpo pineal 
Glândula pineal 

194.5 Do glomo carotídeo 
Corpo (gânglio ou corpúsculo) carotídeo 

194.6 Do corpúsculo (ou corpo) aórtico e outros paragânglios 

194.8 Outros . 

Neoplasma maligno com comprometimento pluriglandular SOE 

Nota: Se as múltiplas localizações envolvidas são conhecidas, de- 
verão ser codificadas separadamente 

194.9 De localização mio especificada 
Glândula endbcrina SOE 
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195 Neoplasma maligno de outras localizações e de localizaçóes 
mal definidas 

Iiiclui: neoplasmas que atingem várias localizações, não classifi- 
cados em outras partes [ver Nota 4, pág. 1031 

Exclui : neoplasma maligno : 
de localização não especificada (199.-) 
dos tecidos linfático e hematopoético (200-208) 

195.0 Da cabeça, da face e do pescoço 
Bochecha SOE Nariz SOE 

195.1 Do tórax 
Axila 

195.2 Do abdome 

195.3 Da pelve 
Localizações que ultrapassam 

os limitm de aparelhos 
dentro da pelve, tais como: 

retovaginal (septo) 
retovesical (septo) 

Virilha 

195.4 Do membro superior 

195.5 Do membro inferior 

195.8 De outras loccrlizaçúes especificadas 

196 Neoplasma maligno secundário e não especificado dos 
gânglios linfáticos 

Exclui: doença de Hodgkin (201.-) 
linfossarcoma (200.1) 
outras formas de linfoma (202.-) 
qualquer neoplasma maligno de gânglio linfático, especi- 

ficado como primário (200-202) 
reticulossarcoma (200.0) 

Nota: Esta categoria náo deverá ser usada para codificar causa 
básica de morte [ver página 7631 

196.0 Da cabeça, da face e do pescoço 
Cervicofaciais Supraclaviculares 

196.1 . Intratorácicos 
Broncopulmonares Traqueobrbnquicos 
Mediastínicos 

196.2 Intra-abdominais 
Intestinais Retroperitoniais 
Mesentéricos 
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196.3 Axilares e do membro superior 
Braquiais Peitorais 
Epitrocleares 

196.5 Znguinais e do membro inferior 
Da virilha Tibiais 
Poplíteos 

196.6 Zntrapélvicos 
Ilíacos Obturadores 

196.8 De localizações múltiplas 

196.9 De localizaçáo não especificada 
Gânglios linfáticos SOE Linfonodos SOE 

197 Neoplasma maligno secundário dos aparelhos respiratório e 
digestivo 

Nota: Esta categoria não deverá ser usada para codificar causa 
básica de morte [ver página 76-31 

197.0 Do pulmão 

197.1 Do mediastino 

197.2 Da pleura 

197.3 De outros órgáos respirató?ios 

197.4 Do intestino delgaclo, inclusive duodeno 

197.5 Do intestino grosso e do reto 

197.6 Do peritônio e retroperitônio 

197.7 Do fígado 

197.8 De outros órgáos do aparelho digestivo 

198 Neoplasma maligno secundário de outras localizações 
especificadas 

Nota: Esta categoria não deverá ser usada para codificar causa 
básica de morte [ver página 7631 

198.0 Dos rins 

198.1 De outros órgüos do aparelho urinário 

198.2 Da pele 

198.3 Do encéfalo e medula espinhal 

198.4 De outras partes do sistema nervoso 
Meninges ( cerebrais ) (espinhais) 



198.5 Dos ossos e da medula óssea 

198.7 Da glrlndula suyra-renal 

198.8 De outras localiza~óes especificadas 

199 Neoplasma maligno sem especificação de localização 

199.0 Disseminado 
Câncer : 

generalizado de localização não especificada 
múltiplo 

Carcinomatose (primária, o)  (secundária, o) 

Tumor maligno generalizado 

199.1 Outros 
Câncer 
Carcinoma de localização não especificada (primaria, o) 

Tumor maligno (secundária, o)  

Exclui: neoplasmas secundários e não especificados de gânglios lin- 
fáticos (196.-) 

200 Linfossarcoma e reticulossarcoma 

200.0 Reticulossarcoma 

200.1 Linfossarcm 
Exclui: leucemia de células linfossarcomatosas (207.8) 

200.2 Tumor de Birrkitt 

200.8 Outras uariagóes de designaçdo 
Reticulolinfossarcoma 

201 Doença de Hodgkin . 
Nota: São apresentadas duas subclassificaçóes alternativas: 

.O-.2 Parker - Jackson 

.4-.7 Modificaçóes de Rye da Classificação de Lukes- 
Butler 
A não observação do princípio de que as categorias devam 
ser mutuamente exclusivas é intencional, visto que ambas 
as formas de terminologia são atualmente encontradas nos 
prontuários médicos 
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201 .O Paragranuloma de Hodgkin 

201.1 Granzrloma de Hodgkin 

201.2 Sarcoma de Hodgkin 

201.4 Predomintincia linfocitico-histiocítica 

201.5 Esclerose nodular 

201.6 Celularidade mista 

201.7 Depleção linfocitica 

201.9 Sem especificaçiio 

202 Outros neoplasmas malignos dos tecidos 1 
I histiocitário 

202.0 Linfoma nodular 
Doença de Brill-Synimers Linfoma folicular 

202.1 Micose fungóide 

202.2 Doença de Sézary 

202.3 Hktiocitose malignu 

202.4 Retictcloendoteliose leucêinica 
Leucemia de células pilosas ("Hairy cell leukemia") 

202.5 Doença de Letterer-Siwe 
Histiocitose agiida diferenciada Reticulose aguda da 

progressiva infância 
Histiocitose X aguda Reticuloendoteliose aguda 

(progressiva) infantil 

Exclui: histiocitose ( aguda) ( crdnica) (277.8) 
liistiocitose X ( crônica ) (277.8) 

202.6 Tumores malignos dos mastócitos 
Sarconia de mastócitos 

Mastocitose 

Exclui: leiicemia de mastócitos (207.8) 

202.8 Outros linfomas 
Linfoma (maligno) : 

SOE 
difuso 

202.9 Outros e os não especificados 
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203 Mieloma múltiplo e neoplasmas imunoproliferativos 

203.0 Mieloma múltiplo 
Doença de Kahler Mielomatose 
Exclui : mieloma solitário ( 238.6) 

203.1 Lectcemiu de pIasmócitos 

203.8 Otrtros neoplarmas imtrnoprolifemtiuos 

U)4 Leucemia linfóide 

Inclui : leucemia: 
linfática 
linfocítica 

204.0 Aguda 
Exclui: agudizaçáo de leucemia linfóide cr8nica ( m . 1 )  

205 Leucemia mielóide 

Inclui : leucemia: 
granulocítica 
mielógena 

205.0 Aguda 
Exclui : agudizaçáo de leucemia mielóide cr8nica ( 2%. 1 ) 

205.3 S a r c o ~ e  mieldide 
Cloroma Sarcoma granulocitico 

205.8 Outra 

205.9 Nüo especificada 

U)6 Leucemia monocítica 

Inclui: leucemia monocitóide 
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208.0 Aguda 
Exclui: agudização de leucemia monocítica crbnica (206.1) 

2llô.2 Subaguda 

206.8 Outra 

206.9. Não especificada 

207 Outras leucemias especificadas 

Exclui : leucemia de plasmócitos (203.1) 
reticuloendoteliose leucêmica (202.4) 

aUr.0 Efitremio ou eritroleucemia aguda 
Mielose eritrêmica aguda Doença de Di Guglielmo 

W.1 Eritremia cdnica 
Doença de Heilmeyer-Schoner 

207.2 Leucemia megacariocítica 

Un.8 Outra 
Leucemia de células linfossarcomatosas 

208 Leucemia de tipo celular não especificado 

208.0 Aguda 
Leucemia aguda SOE Leucemia de células primordiais 
Leucemia de células ("stem cells") 

blásticas 
Exclui : agudização de leucemia não especificada (208.1 ) 

208.1 CrMca 
Leucemia crônica SOE 

208.2 Subaguda 
Leucemia subaguda SOE 

208.8 Outra 

208.9 Não especificada 
Leucemia SOE 

210 Neoplasma benigno do Ihbio, boca e faringe 

Exclui: cisto dos: 
maxilares (522.-, 526.-) 
tecidos moles da boca (528.-) 
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210.0 Dos 2ábios 

Freio [frênulo] do lábio Lábio (face interna) ( mucosa) 
(borda livre ou vermelha) 

Exclui: comissura labial (210.4) 
pele do lábio (216.0) 

Amígdala [tonsila] lingual 

210.2 Das gúinduh salivares maiores 

Glândula: 
parótida 
sublingual 
submandibular 

Exclui: neoplasmas benignos das glândulas salivares menores que 
devem ser classificados segundo localização anatdmi- 
ca; se esta localização não for especificada, classificar 
em 210.4 

210.3 Do assoalho da boca 

210.4 De outra partes e de partes não especificadas da boca 

Cavidade bucal SOE Mucosa bucal 
Comissura labial Palato (duro) (mole ) 
Gengiva Ovula 
Exclui: mucosa dos lábios (210.0) 

neoplasma benigno odontogênico (213.-) 
superfície nasofaringéia do palato mole [posterior] [supe- 

rior] (210.7) 

210.5 Das amígdalas 

Amígdala ou tonsila (faucial) (palatina) 
Exclui: amígdala lingual (210.1) 

amígdala faringéia (210.7) 
fossa amigdaliana (210.6) 
pilares amigdalianos (210.6) 

210.6 De outras porções da orofaringe 

Epiglote, face anterior Pilares amigdalianos 
Fossa amigdaliana Valécula 
Bxclui: egiplote: 

SOE (212.1) -. 
porção supra-hiodéia (212.1) 
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210.9 Da faringe, setn especificaçõo 

211 Neoplasma benigno de outras partes do aparelho digestivo 

211.2 Do intestino delgado, inclusiue duodeno 
Exclui: ampola de Vater (211.5) 

válvula ileocecal (211.3) 

211.3 Do cólon 
Exclui : a junção reto-sigmóide (211.4) 

211.4 Do reto e do canal nnal 

Ânus SOE 
Exclui: inargem do ânus (216.5) 

pele do àiius (216.5) 
pele perianal (216.5) 

211.6 Do pdncreas, exceto ilhotas de Lagerhans 

211.7 Das ilhotas de Langerhans 
Tumor das células das ilhotas 

211.9 De outras localizações e de localizações não especificadas 
Baço, não classificado em Trato ou canal alimentar SOE 

outra parte Trato gastrintestinal SOE 
Intestino SOE 

212 Neoplasma benigno dos órgãos respiratórios e intratorácicos 

212.0 Das fossas nasais, ouuido médio e seios acessórios 
Exclui: bulbo olfatório ( 225.1 ) 

cartilagem da orelha (215.0) 
conduto auditivo externo (216.2) 
margem posterior do septo e banas (210.7) 
nariz SOE (229.8) 



osso (s) do: 
nariz (213.0) 
ouvido (213.0) 

ouvido (externo) (pele) (216.2 ) 
pele do nariz (216.3) 
pólipo (da, do, dos): 

fossa nasal (471.0) 
ouvido (387.9) 
seios acessórios (471.8 ) 

212.1 Da laringe 
Exclui : epiglote, face anterior ( 210.6) 

pólipo de cordas vocais ou de laringe (478.4) 

212.3 Do.9 I>rcittqciios e pulnuies 
212.4 Da pleura 
212.5 Do mediastino 

212.7 Do coração 
Exclui: grandes vasos (215.4) 
212.8 De outras localizaç& especificadas 
212.9 De localizações não especificadas 
Orgão respiratório SOE 
Trato respiratório superior SOE 
Exclui: intratorácicos SOE (229.8) 

torácicos SOE (229.8) 

213 Neoplasma benigno dos ossos e das cartilagens articulares 

Exclui: cartilagem (da) (do) : 
laringe (212.1) 
nariz (212.0) 
ouvido (215.0) 
pálpebra (215.0) 

sinóvia (215.-) 

213.0 Dos ossos do crdnio e da face 
Exclui: mandíbula ( 213.1 ) 
213.1 Da mandábulu 
A4axilar inferior 

213.2 Da coluna vertebral, excluindo sccro e cóccix 
213.3 Das costelas, do e s t e m  e da clauicul 
213.4 Dos ossos longos do membro sup&rior e a% omoplata 
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213.5 Dos ossos curtos do m e d r o  superior 

213.6 Dos ossos pélvicos, sacro e cóccix 

213.7 Dos ossos longos du metnho inferior 

213.8 Dos ossos curtos do membro inferior 

213.9 De localiurção náo especificada 

} de localização não especificada Osteoma 

Angiolipoma 
Fibrolipoma 
Hibernoma 
Lipoma (fetal) (infiltrativo) I de qualquer localização 

( intramuscular ) 
Mixolipoma 

215 Outros neoplasmas benignos do tecido conjuntivo e de 
outros tecidos moles 

Inclui: bolsa sinovial Nervos e gânglios periféricos e dos 
fáscia ou aponevrose sistemas simpático e parassim- 
ligamento pático 
músculo Sinóvia 

Tendão ( bainha) 
Vaso sanguíneo 

Exclui : cartilagem ( da, do ) : 
articular (213.-) 
laringe (212.1) 
nariz (212.0) 

tecido conjuntivo da mama (217) 

215.0 Da cabeça, face e pescoço 

215.2 Do membro superior, inclusiije ombro 

215.3 Do membro inferior, inclusive quadril 

215.4 Do tórax 
Exclui: coração (212.7) 

mediastino (212.5) 
timo (212.6) 

215.5 Do abdome 

215.6 Da pelve 
Exclui: leiomioma uterino (218) 

ligamento uterino ( qualquer ) (B1.0) 
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215.7 Do tronco, sem e.specificação 
Costas [dorso] SOE 

215.8 De outras localizações especificadas 

215.9 De ZocaUmçiío mio espocificarla 
Leiomioma 
Mioma 

Mixoma 
1 Mixofibroma de localizaçtio não especificada 

Rabdomioma 1 
216 Neoplasma benigno da pele 

Inclui: dennatofibroma iievo pigrnentado 
hidrocistoma siringoadenoma 
nevo SOE siringoma 
nevo azul 

Exclui: pele dos órgãos geiiitais (221.-, 222.-) 

216.0 Da pele do I&io 
Exclui: borda livre (vemiclha) do lábio (210.0) 

216.1 Da pálpebra, inclusioe das cornissuras 
Exclui: cartilagem da pálpebra (215.0) 
216.2 Do ou~ido e rEo conduto ut~ditiuo externo 
Meato externo Pavilhão da orelha 
Orelha (ouvido ) 
Exclui: cartilageni do ouvido (215.0) 
216.3 Da pele de outras partes e de partes não especificadus da 

face 
Bochecha externa Nariz, parte externa (dorso do 
Fontes [têmporas] nariz) 

Sobrancelha [supercílio] 
216.4 Do couro cabeludo e da pele do pescoço 
216.5 Da pele do tronco, exceto escroto 
Pele do (a) :  Pele perianal 

Anus Prega axilar 
costas [dorso] Umbigo 
mama 
nádega 
parede 

abdominal 
toracica 

períneo 
virilha 
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Exclui: Aiius SOE (211.4) 
canal anal (211.4) 
pele do excroto (222.4) 

216.6 Da pele de nieml>rt> superior, inclusitie ombro 

216.7 Da pele de iiiembro in/etior, inchrsive quadril 

216.8 Otrtro 

216.9 De localizaçdo não especificada 

21'7 Neoplasma benigno da mama 

Partes moles ) da mama (masculina) (feminina) 
Tecido conjuntivo 
Exclui: cisto benigno da niama (610.-) 

pele da mania (216.5) 

218 Leiomioma utenno 

Fibróide (do íitero ) 
Mioma 

219 Outros neoplasmas benignos do útero 

219.0 Do colo do útero 

219.1 Do corpo do iitero 

219.8 De oirtras porções especiticadas 

219.9 De porpío não especificada 

220 Neoplasma benigno do ovário 

221 Neoplasma benigno de outros órgãos genitais femininos 

Inclui: pólipo adeiioinatoso 
teratoma benigno 

221.0 Da trompa p dos ligamentos uterinos 
Ligamento uteríiio ( largo) Trompa de Falópio 

(redondo ) 
Oviduto 

221.1 Da vagina 

221.2 Da vultia 
Clitóris Lábios ( grandes ) (pequenos) 
Genitais feininiiios externos Pudeiido 

SOE 
Glàndula de Bartholiii 

(vestibular maior) 

221.8 De orrtras 2ocalizaçQe.s e.rpeci ficuclas 



221.9 De localiqão d o  especificada 

222 Neoplasma benigno dos órgãos genitais masculinos 

222.1 Do pdnis 
Corpo cavcmoso 
Glande 

Prepúcio 

222.2 Da próstata 
Exclui: adenoma 

aumento da próstata (600) 
hipertrofia 1 
hiperplasia acleiioiiiatosa da próstata (600) 

222.4 Do escroto 
Pele do escroto 

222.8 De outras IocaHzaçÕes especificadas 
Cordão espermático \7esíciila seminal 

223 Neoplasma benigno do rim e de outros órgãos do aparelho 
unnário 

SS.0 Do rim, exceto da pelve renal 
Exclrii: cálices renais (223.1) 

pelve renal (223.1) 

223.1 Da pelve renal 

223.2 Do ureter 
Exclui: orifício iireteral da bexiga uriiiária (223.3) 

223.3 Du bexiga urinária 
Orifício : 

uretérico da bexiga urinária 
uretral I 

223.8 De outras localizações especificadas 
Glândulas para-uretrais Uretra 
Exclui: orifício uretral da bexiga urinária (223.3) 

223.9 De localiqão não especificada 
Aparelho urinário SOE 
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224 Neoplasma benigno do olho 
Exclui : cartilagem da pálpebra (215.0) 

nervo óptico (225.1) 
ossos da órbita (213.0) 
pálpebra (pele) (216.1 ) 

224.0 JJo globo ocular, exwto coniicntiva, córnea, retina e cor& 

224.1 Dn órbita 

224.2 Da gkdndula lacrimal 

224.3. . Da conjuntica 

224.4 Da córnea 

224.5 Da retina 
Exclui: heniangioma da retina ( 228.0) 

224.6 Da coróide 

224.7 Do canal lacrimal 

Canal lacrimonasal Saco lacrimal 

224.8 De outras partes especificadas 

224.9 De parte não especificada 

225 Neoplasma benigno do encéfalo e de outras partes do sistema 
nervoso 

Exclui : de localização retrobulbar ( 224.1) 
hemangioma (228.0) 
nervos e gânglios periférifos e dos sistemas simpático e 

parassimpático (215.-) 

225.0 Do encéfalo 

225.1 Dos nervos cranianos 

225.2 Das menlnges encefrilicas 
Meninges SOE Meningioma ( cerebral) 

225.3 Da medula espinhal 

225.4 Das ineninges espinhais 
Meniiigionia espinhal 

225.8 Outros 

2259 De parte não especificada 
Sistema nervoso (central) SOE ' 

Exclui : meninges SOE (225.2) 
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228 Neoplasma benigno da glândula tireóide 

227 Neoplasma benigno de outras glândulas endócrinas e de 
estruturas correlatas 

227.0 Da gundulu supra-renal 
Glândula adrenal 

227.1 Das paratireóicles 

227.3 Da hipófise e conduto craniofaringeu 

227.4 Da pineal 

227.5 Do glotno carotideo 
Corpo, gânglio ou corpúsciilo carotídeo 

227.6 Do corpúscirlo abdico e outros paragdnglios 
Corpos paraórticos 

227.8 Outros 

227.9 De localizaçúo d o  especif icada 
Glândula endócrina SOE 

228 Hemangioma e linfangioma, de qualquer localização 

Exclui: nevo azul ou pigmentado (216.-1 

228.0 Hemagioma, de qualquer localização 
Angioma ( benigno) ( cavernoso) Nevo : 

( congênito) SOE cavernoso 
Angiomatose sistêmica Tumor glomico 
Hemangioma (benigno ) 

( congênito ) 

228.1 Linfangioma, de qualquer localização 
Linfangioma congênito Nevo linfático 

229 Neoplasma benigno de outras localizações, e de localizações 
não especificadas 

229.0 Dos gânglios linfáticos 

229.8 De outras 1ocalz'zaçóe.s especificadas 

229.9 De localiwçóes não especificadm 

Inclui: doença de Bowen 
entroplasia 
eritroplasia de Queyrat 
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230 Carcinoma in situ dos órgãos digestivos 

230.0 Do lábio, boca e faringe 
Boca [qualquer parte] Língua 
Gengiva Nasofaringe 
Gldndula ou canal salivar Orofaringe 
Hipofaringe 
Exclui : epiglote 

SOE (231.0) 
porção supra-hioidéia (231.0) 

face laringéia da prega ari-epiglótica ou da prega interari- 
tenoidéia (231.0) 

pele do lábio (232.0) 

230.1 Do esôfago 

230.2 Do estômago 

230.3 Do cdlon 
Exclui : jiinção reto-sigrnóide (230.4) 

230.5 Do canal ama1 

230.6 Do ânus, sem especifica@ 
Exclui: niargein do ánus (232.5) 

pele do ânus (232.5) 
pele perianal (232.5) 

230.7 De outras porções e das não especifâ&, do intestino 
Exclui: ampola de Vater (230.8) 

230.8 Do fígado e sistenw biliar 

230.9 De outros órgãos digestivos e os ruí0 especificados 
Orgão digestivo SOE Pâncreas 

,231 Carcinoma in situ do aparelho respiratório 

231.0 Da laringe 
Exclui: prega ari-epiglótica ou prega interaritenoidéia: 

SOE (230.0) 
face hipofaringéia (230.0) 
zona marginal (230.0) 

231.2 Dos brônquios e pulmão 

231.8 De outras partes especbicadus 
Fossas nasais Seios paranasais acessórios 
Ouvido médio 



Exclui: nariz SOE (234s) 
ouvido (externo) (pele) (232.2) 
pele do nariz (232.3) 

231.9 De parte não especificado 
Orgáo respiratório SOE 

232 Carcinoma in situ da pele 

Inclui: as células piginentadas 

232.0 Da pele do lábio 
Exclui: borda livre (vernielha) do lábio (230.0) 

232.1 Das pálpebras, incliriiuio as comksuras palpebrais 

232.2 Do ou~ido  e co~idzrto auditivo ex$erno 

232.3 Da pele de oirtras partes e de partes mio especificadas, da 
face 

232.4 Do couro cubelrrtlo e pele do pescoço 

232.5 Da pele tio tronco, esceto escroto 
Anus, margem Pele periaiinl 
Pele (da, do, das) : Prega axilar 

àiius Umbigo 
costas [dorso] 
mama 
nádega 
parede: 

abdominal 
torácica 

períneo 
virilha 

Exclui: ànus SOE (230.6) 
canal anal (230.5) 
pele dos órgiios genitais (233.3, 233.5, 233.6) 

232.6 Da pele de membro superior, incluindo ombro 

232.7 Da pele de metnbro inferior, incluindo qtcadril 

232.8 De outras localizações especificadas 

232.9 De bcalizaçüo tu70 especificada 

233 Carcinoma in situ da mama e do aparelho geniturinário 

233.0 Da mama 
Exclui: pele da mama (232.5) 
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233.1 Do colo do Útero 
233.2 De outras porções e de porções não especificadas do útero 
233.3 De outros @os genitais femininos e os não especificados 
233.4 Da prdstata 
233.5 Do pênis 
233.8 De outros órgüos genitais masculinos e os não especificados 
233.7 Da bexiga urinária 
233.9 De outros órgãos do aparelho urinátto e os não especificados 

234 Carcinoma in situ de outras localizações e de localizagões 
não especificadas 

234.0 Do olho 
Exclui: pálpebra (pele) .(232.1) 

234.8 De outras localiurções especificadas 
GltZndula endócrina [qualquer uma] 

234.9 De localizaçúo não especificada 
Carcinoma in situ SOE 

Nota: As categorias 235-238 classificam por localização alguns neo- 
plasmas bem definidos histo-morfologicamente cujo compor- 
tamento futuro não pode ser previsto com base nas suas 
características atuais. 

235 Neoplasma de comportamento incerto dos aparelhos 
digestivo e respiratório 

235.0 Das glândulas saliaares maiores 
GltZndula : 

parótida 
sublingual 
submandibular 

235.1 Do lábio, boca e faringe 
Boca Língua 
Gengiva Nasofaringe 
Hipofaringe Orofaringe 

epiglote: 
SOE ( S . 6 )  
porção supra-hioidéia (235.6) 

face larfngea da prega ari-epiglótica ou da prega intera- 
ntenoidéia (235.6) 

pele do lábio (238.2) 



235.2 Do estÒ)aago, intestitw c reto 

235.3 Do fígado e  ias biliares 
Ampola da Vater Fígado 
Canais biliares [quaisquer] Vesícula biliar 

235.4 Do retroperitdnio e peritònio 

235.5 De outros ó7gãos digestivos e dos não especificados 
Anus SOE Esôfago 
canal ?\ Pâncreas 
Esfincter 
Exclui: inargein do biius (238.2) 

pele do Aiius (238.2) 
pele perianal (238.2) 

Exclui: prega ari-epiglbtíca oii prega interaritenoidéia: 
SOE (235.1) 
face hipofaringéia (235.1 ) 
zona marginal (235.1) 

235.7 Da traquéiu, hrdnquios e pulmáo 

235.8 Da pleura, thno e mediastino 

235.9 De outros órgãos respiratórios e dos núo especificados 
Fossas iiasais Ouvido médio 
Orgáo respiratório SOE Seios paranasais acessórios 
Exclui : iiariz (238.8) 

ouvido (externo) (pele) (238.2) 
pele do nariz (238.2) 

236 Neoplasma de comportamento incerto dos órgãos 
geniturinários 

236.0 Do útero 

236.1 Da placenta 
Corioadenoma (destruens) Mola hidatiforme maligna 

236.2 Do ouário 

236.3 De outros órgãos genitais femininos e dos não especificados 

236.5 Da próstata 
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236.6 De outros órgãos genitais masculinos e dos não esppcificados 

238.7 Da bexiga urinána 

238.9 De outros órgãos do aparelho urinário e dos não especificados 
Rim Uretra 
Ureter 

237 Neoplasma de comportamento incerto das glfindulas 
endócrinas e do sistema nervoso 

B7.0 Da hipófise e do conduto craniofaringeu 

237.2 Da gldndula supra-renal 
Giândula adrenal 

237.3 Dos paragiinglios 

237.4 De outras glr2ndulas endócritw e das não específicadas 
Glândula tireóide Paratireóides 

237.5 Do encéfalo e da medula espinhal 

237.6 Das rneninges 
Meninges : 

SOE 
encefálicas 
espinhais 

237.7 Neurofibromatose 
Doenga de von R,-cklinghausen 

237.9 De outras partes e de partes não especificadas do sistema 
t w m s o  

Nervos cranianos 

238 Neoplasma de comportamento incerto de outras localizações 
ou tecidos, ou não especificados 

230.0 Do osso e da cartihgem articular 
Exclui: cartilagem ( da, do) : 

laringe ( 235.6) 
nariz ( S . 9 )  
orelha (238.1) 
pálpebra (238.1 ) 
sinóvia (238.1) 



238.1 Do tecido confuntiuo e & outros tecidos moles 
Excliii : cartilagem ( da, do) : 

articular (238.0) 
laringe (235.6) 
nariz (235.9) 

tecido conjuntivo da niama (238.3) 

238.2 Da pele 
Exclui: &nus SOE (235.5) 

borda livre (vermelha) do lábio (235.1) 
pele dos órgãos genitais (236.3, 236.6) 

238.3 Da mama 
Exclui: pele da mama (238.2) 
238.4 Policitemia uera 
238.5 Dos histiócitos e mastdcitos 
Mastocitoma SOE Tumor de n~astbcitos SOE 
238.6 Dos plasmócitos 
Mieloma solitário Plasmocitoma SOE 
238.7 De 0utro.s tecidos linfáticos e hemutopoéticos 
Doença : 

linfoprolif erativa ( crbnica ) SOE 
mieloproliferativa (crbnica) SOE 

Mielosclerose com metaplasia mielóide 
Mielosclerose megacariocítica 
Panmielose ( aguda) 
Trombocitemia idiopática 
Exclui: mielofibrose (289.8) 

mielosclerose SOE (289.8) 
mielose: 

SOE (205.9) 
megacariocítica (207.2) 

238.8 De outras localizações especificadas 
Coração Olho 
Exclui: pálpebra (pele) (238.2) 

cartilagem ( 238.1 ) 

238.9 De localização não especificada 

NEOPLASMA DE NATUREW NÃO ESPECIFICADA (239) 
NEOPLASMAS 

Nota: A categoria 239 classifica, segundo localização, neoplasmas 
de morfologia e comportamento não especificados 
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239 NeoolaPmas de xtatumm não e9pecificada 

Inclui: "crescimento" SOE 
neoformação SOE 
neoplasma SOE 
tumor SOE 

239.0 Do aparelho digestiuo 
Exclui: margem do bnbs (239.2) 

pele do &nus (239.2) 
pele perianal (239.2) 

239.1 Do aparelho respiratório 

239.2 Dos ossos, dos tecidos nwles e da pele 
Exclui: Liius SOE (239.0) 

borda livre (vermelha) do lábio (239.0) 
canal anal (239.0) 
cartilagem (da, do) : 

laringe (239.1) 
nariz (239.1) 

pele dos órgãos genitais (239.5) 
tecido conjuntivo da niama (239.3) 

239.3 Da mama 
Exclui: pele da mama (239.2) 

239.4 Da bexiga urinária 

239.5 De outros órgbos geniturinários 

239.6 Do encéfalo 
Exclui: iiieiiinges eiicefálicas (239.7 ) 

nervos craiiianos (239.7) 

239.7 Das glândulas enddcrinas, e de outras partes do sistema 
nervoso 

Exclui: nervos e gânglios periféricos e dos sistemas simpático e 
parassimpático (239.2) 

239.8 De outras localizações especificadus 
Exclui: grandes vasos (239.2) 

nervo óptico (239.7) 
pálpebra (pele) (239.2) 

cartilagem (230.2) 

239.9 De 2ocaliuJçáo mio especificada 



11.. DOENÇAS DAS GLANDULAS END6CRINAS, DA 
NUTRIÇAO E DO METABOLISMO E TRANSTORNOS 

IMUNITARIOS 

Exclui: alteraçóes eiidbcrinas e metabólicas especificadas como do 
feto e do recém-nascido (775.-) 

Nota: Todos os tumores (neoplasmas), sejam ou não funcional- 
mente ativos. estão classificados no Capitulo 11. Os códigos 
do Capítulo I11 (por exemplo 242.8, 246.0, 251-253, !%5-259) 
podem ser usados, se necessário, com a finalidade de iden- 
tificar atividade funcional associada a algum tipo de tumor 
ou produzida por tecido endócrino ectópico. 

240 Bócio simples ou não especificado 

240.0 Bócio especificudo como simples 
Inclui: afecpes em 240.9, especificadas como simples 

240.9 Bócio não especificado 
Aumento da tireóide Bócio ou estruma: 
Bócio ou estruma: hiperplástico 

SOE parenquimatoso 
colóide difuso 
endêmico 

Exclui: Mcio congênito ( disormonogênico ) (246.1) 

241 Bócio nodular não,-.tóxico 

Exclui: adenoma da tireóide (226) 
cistadenoma da tireóide (226) 

241.0 Bócio uninodzrlar não tóxico 
Bócio uninodular (não tóxico) Nódulo da tireóide 

241.1 Bócio multinoclular não tóxico 
Bócio inultinodular (não tóxico) 

241.9 Não especificado 
Bócio adenomatoso Estruma nodoso ( simples) 
Bócio nodular (não tóxico) SOE 

242 Tireotoxicose com ou sem bócio 

Exclui: tireotoxicose neonatal (775.3) 

242.0 Bócio difuso tóxico 
Bócio exoftálmico ou tóxico SOE 
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242.1 Bócio uninodular tdxico 
Bbcio uninodular t6fim ou mm hipertireoi~mo Nódulo da tirebide 1 
242.2 Bócio multinodular tóxico 

242.3 Bócio nodular tóxico, mio especificado 
Qualquer afecção em 241.9 especificada como tóxica ou com hiper- 

tireoidismo 

242.4 Tiredoxicose causada por nódulo de tireóide ectópica 

242.8 Tireotoxicose de outra causa especificada 
Excesso de produção de horm6nio estimulante da tirebide [TSH] 
Tireotoxicose: 

artificial 
causada por ingestão excessiva de material tireoidiano 

Se necessário, usar o código E adicional para identificar a droga. 

M . 9  Tireotoxicose sem meqão de bdcio ou outra causa 
Hipertireoidismo SOE 

243 Hipotireoidismo congdnito 

Insuficiência conghita da Cretinismo 
tireóide 

Se necessário, usar código adicional para identificar a deficiência 
mental associada 

Exclui: bócio congênito (disormonogênico) (246.1) 

244 Hipotireoidismo adquirido 

Inclui: hipotireoidismo (adquirido) 
mixedema ( juvenil) (do adulto) 

244.0 Hipotireoidismo pós-cirúrgico 

244.1 Hipotireoidismo por outros tipos de ablapío da tireóide 
Hipotireoidismo conseqüente a terapêutica por irradiação 

244.2 Iiipotireoidisino por iodo 
Hipotireoidismo resultante da administração ou ingestão de iodeto 
Se necessário usar o código E adicional para identificar a droga 

244.3 Outros hipotireoidimos iatrogênicos 
Hipotireoidismo resultante de: 

Acido paraminossalicílico [PAS] 
Fenilbutazdna 
Resorcinol 

Se necessário, usar o código E adicional para identificar a droga 



244.8 Outros 

244.9 Hipotireoidismo não especificado 
Hipotireoidismo 
Mixedema ) primário ou SOE 

245 Tireoidite 

245.0 Tireoidite aguda 
Abscesso da tireóide (glândula) 
Tireoidite: 

piogênica 
supurativa 

Se necessário, usar código adicional para identificar o microrganisnio 

245.1 Tireoidite subaguda 
Tireoidite: 

de células gigantes 
de de Quervain 
graniilomatosa 

245.2 Tireoulite crônica linfocítica 
Doenqa de Hashimoto Tireoidite: 
Estruma linfomatoso auto-imune 

linfocítica (crônica) 

245.3 Tireoidite crônica fibrosa 
Tireoidite: 

de Riedel 
lenhosa 

245.4 Tireoidite iatrogênica 
Se necessário, usar código adicional para identificar a causa 

245.8 Outras tireoidites crônicas e as crônicas não especificadas 
Tireoidite crônica SOE 

245.9 Não especifica& 
Tireoidite SOE 

246 Outros transtornos da tireóide 

246.0 Transtornos cZa secreção da tireocalcitonina 
Hipersecreçáo de calcitonina ou tireocalcitonina 

246.1 Bócio disormonogênico 
Bbcio congênito 
Bócio devido a defeito enzimático na síntese do hormbnio tireoidiano 
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246.2 Cisto da tireóide 
Exclui: cistadenoma (226) 

246.3 Hemorragia e infnrto da tireóide 

246.8 Outros 
Anormalidade da globulina Atrofia da tireóide 

tireotrbpica 

246.9 Não especificados 

250 Diabetes mellitus 

Poderá ser usada, se necessário, para a categoria 250, a seguinte 
subclassificação de quinto algarismo: 
.O tipo adulto 
.1 tipo juvenil 
.9 tipo não especificado, se juvenil ou adulto 

Exclui: diabetes latente (790.2) 
diabetes inellitus neonatal (775.1) 
quando complica a gravidez, o parto, ou o puerpério 

(048.0) 

250.0 Diabetes inellitus sem ~nenção de comp2icaçáo 
Diabetes niellitus sein mençáo de complicação ou manifestações 

classificáveis de 250.1 a 250.9 
Diabetes (mellitus) SOE 

250.1 Diabetes com cetoacidose 

} diabética, sem menção de coma Cetose 

250.2 Diabetes com coma 
Coma diabético (com Diabetes com a m a  hiperosmolar 

cetoacidose ) 

250.33 Diabetes com manifestaçóes renais (581.8*, 582.8', 5&.8*) 
Glomerulosclerose iiitracapilar Síndrome de Kirnmelstiel-Wilson 
Nefropatia diabética 

250.4t Diabetes com manifestações oftálmicas 
Catarata (366.4') } diab6tica 
Retinopatia (362.0' ) 

250.53 Diabetes com tnanifestações neurolbgicas 
Arniotrofia (358.1' ) 
Mononeuropatia (354.-', 355.-' 
Polineuropatia ( 357.2' ) 



230.6t Dtahetes com trartstortws circrtlatórios periféricos 
Angiopntie pcrif6rica (443.8') } diabética 
Gangrena (785.4' ) 

250.7f Diabetes com outros ma~~ifestações especificadas 
Exclui: infecção intercorrente em paciente diabético 

250.9 Diabetes com coinplicações não especificadas 

251 Outros transtornos da secreção pancreática interna 

251.0 Cotna hipoglicêmico 
Coma insulinico Iiiperinsulinismo iatrogênico 
Se necessário, usar o código E adicional para identificar a droga. 

251.1 Outras formas de hiperinsulinknto 
Hiperinsulinismo : 

SOE 
ectópico 
funcional 

Hiperplasia das células beta das ilhotas pancreáticas, SOE 

351.2 Hipoglicemia não especifica& 

251.3 tiipoinsulinemia pós-cirúrgica 
Hiperglicemia pós-pancreatedomia 

251.4 Anormalidade de secreção de glucagon 
Hiperplasia de células alfa das ilhoias do pâncreas com excesso dc 

glucagon 

251.5 Anonnulidade cle secreção de gastrina 
Hiperplasia de células nlfa das ilhotai do pdncreas com excesso de 

gastrina 
Síndrome de Zollinger-Ellison 

351.8 Outros 

251.9 Não especificados 
Hiperplasia de células das ilhotas SOE 

252 Transtornos das glândulas paratireóides 

253.0 Iliprparatireoidismo 
Hiperplasia de paratireóidc 
Osteite fibrosa cística generalizada [doença de von Recklinghausen 

do osso] 
Exclui: hiperparatireoidismo seciindário (de origem renal) 

(588.8) 
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252.1 Hipoparatireoidismo 
Paratireoidite (aiito-imune) 
Tetania: 

paratireoidéia 
paratireopriva 

Excliii: hipoparatireoidismo iieonatal transitório (775.4) 
pseudohipoparatireoidisino (275.4) 
pseudopseiid~hi oparatirwidismo (275.4) 
tetania SOE ( 7  % 1.7) 

252.8 Outros 

2.52.9 Não especificados 

253 Transtornos da hipófise e do seu controle hipotalâmico 

Inclui: as afecções consideradas como transtornos da hipófise 
( glândula pituitária) ou do hipotálamo 

Exclui: Síndrome de Cushing (255.0) 

253.0 Acromegaliu e gigantismo 
Artropatia associada a acromegaliat (713.0' ) 
Excesso de produçRo de homiônio de crescimento 

253.1 Outras hiperfunções cia hipófise anterior 
Exclui: Excesso de produçiio de: 

ACTH (255.3) 
Hormônio estimulante da tireóide [TSH] (242.8) 

253.2 Pan - hipopituitarismo 
Caauexia: Necrose da: 

hipofisária hipófise } ( pós-parto ) pitiiitária pituitária 
Doenca de Simmonds Síndrorne de Sheehan 
Insuficiència: 

hipofisária ) SOE 
pituitária 

Exclui: hipopitiiitarismo iatrogènico (253.7) 

253.3 Nanismo hipofisário 
Deficiència isolada de horniônio de crescimento 
Nanismo tipo Lorain-Levi 

253.4 Outros transtornos da hipófise anterior 
Deficiência isolada ou parcial de um hormônio da hipófise (pitui- 

tária) anterior, oiitro que não o hormônio de crescimento 

253.5 Diabetes insípido 
Exclui: diabetes insípido nefrogênico (588.1) 



253.6 Outros transtornos da neurohipófise 
Síndrome de secreção inapropriada do hormdnio antidiurético 

233.7 Transtornos hipofisários iatrogenicos 
Hipopituitarismo induzido por: 

hipofisectomia 
hormbnio 
radioterapia 

Se necessário, usar o código E adicional para identificar a causa 

253.8 Outros transtornos da hipófise e otitras síndromes de origem 
diencéfalo-hipof isária 

Abscesso da: Distrofia adiposogenital 
hipófise Síndrome de Frohlich 
pituitária (glândula J 

Cisto da bolsa de Rathkc 

253.9 Não especificadas 
Dispituitarismo 

254 Doenças do timo 

Exclui: aplasia ou displasia com irnuriodeficiência (279.2) 
miastenia grave (358.0) 

254.0 Hiperplasia persistente do timo 
Hipertrofia do timo 

254.1 Abscesso do timo 

254.8 Outras 

254.9 Náo especificadas 

255 Transtornos das glAndulas supra-renais 

Inclui: as afecpes consideradas como transtornos primários das 
supra-renais ou aquelas de origem hipofisária 

255.0 Sínclrome ch Cushing 
Excesso de roduçáo de cortisol Síndrome de Cushing: 
Síndrome 2 o ACTH ectópico SOE 

iatrogênica 
idiopática 
hipófise-dependente 
pituitária-dependente 

Se necessário, usar o código E adicional para identificar a causa 
se a afecção tiver sido induzida por droga 

255.1 Hiperaldosteronismo 
Síndrome de Conn 
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255.2 Transtornos drcnogenitnis 
Macrogenitossomia precoce 
Precocidade sexual com hipcrplasia supra-renal, Masculina 

( adrenal) ( adrenocortical ) 

Síndronit~ adrenogenital 

I 
Pseudo-hermafroditismo supra-renal (adrenal) feminino 

Síndronies adrenogenitais, dc virilizaçáo ou feminização, quer sejam 
adquiridas ou associadas com hiperplasia adrenal congênita con- 
seqüente a erro inato enzimático na síntese hormonal 

Virilizaçáo (da mulher) 

23.3  Outros excessos de atioidade adreno-cortical 
Excesso de produção de ACTH 

Atrofia (auto-imune) I Crise Addisoniana 
Calcificaqão Doença de Addison: 
Crise adrenal SOE 

Hemorragia [ ~ l ~ p $ ~ ~ ~  tuberculosaQ (017.61 ) 
Infarto 
Insuficiência SOE j 
255.5 Outra hipofunçáo cla supra-renal 
Síndrome de Waterhoiise-Friderichseii ( meningocócica) * (0.36.33 ) 

255.6 Hiperfunçiio da medula da sitpra-reluz1 
Secreção de catecolamina por feocron~ocitoma 
Nota: Não deve ser usado como código primário para feocromoci- 

toma. Ver hota, págilla 147. 

255.8 Otitras 
Anomalia da corticoglobulina 

255.9 Não especificarlos 

256 Disfunçáo ovariana 

236.0 Hiperestrogenismo 

256.1 Otttras hiperfunções ociarianas 
Hipersecreção de nndrbgenos ovarianos 

Insuficiència ovariana: 

iatrogènica 
pós-c-i.úrgica 
p6s-irradiação 
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256.3 Outras insuficidncicis clo oi;á.rio 
Insuficiência primária do ovário 
Slenopaiisa preiiiatiira SOE 

258.4 OUásios policísticos 
Síndronie de Stein-Leventhal 

256.8 Outras 

256.9 Nüo especificutlus 

257 Disfunção testicular 

257.0 Hiperfunçüo testicular 
Hipersecreç,?o de liorrndiiios testiciilares 

257.1 Hipof unçüo pós-ublação testicular 
Hipofunçáo testicular: 

iatrogênica 
pós-cirúrgica 
pós-irradiação 

257.2 Outras hipofunções testiculares 
Defeito na biossíiitese do aiidrógeiio testiciilar 
Hipogonadismo testicular 
Exclui : azoosperniia ( 606) 

257.8 Outras 
Feminizaçáo testicular 
Pseudo-hermafroditisrno inasculiiio coni femiiiização testicular 
Síndrome de Goldberg-Maxwell 

257.9 Niio es~>ecificado 

258 Disfunção poliglandular e transtornos correlatos 

258.0 Aticidacie poli,nlatiditlor na urlerioniatosc eridócritia múltipla 
Síndrome de Wermer 
Nota: Não deve ser iisado cwnio código primário para adenomatose 

endócrina múltipla. Ver nota, página 147. 

258.1 Outras combinuç6es de disfunçiio endóm'na 
Síndrome de Lloyd Síndrome de Schmidt 

258.8 Outras 

258.9 Disfutqiio poliglundular não especificada 
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259 Outros transtornos endócrinos 

259.0 Retardo do rleserii;oltiimento sexual e da puberdade não 
classificados em outra parte 

Puberdade retardada 

259.1 De.seni;oltiimento sesuul e puberdade precoces não 
classificados em outra parte 

Precocidade sexual: 
SOE 
constitucional 
criptogenética 
idiopática 

259.2 Sindrorne carcinóide 
Secreçiio de honnôiiio por tiiinores carcinóides 
Nota: Não deve ser usado mino código priii~ário para tumor carci- 

iibide. Ver nota, página 147. 

259.3 Secreçiio hortnotial ectópica não classificada em outra parte 

259.4 h'unismo não classificado em outra parte 
Nanismo: 

SOE 
constitucional 

Exclui : iianisiiio 
acondroplásico (756.4) 
hipofisário ( pituitário ) ( 253.3) 
intra-uterino (759.7) 
iiiitricioiial (263.2) 
renal (588.0) 

progéria ( 259.8) 

259.8 Outros 
Disfunçáo da gldndula piiieal Síndrorne de Werner 
Progéria 

059.9 Niio especificados 
Distúrbio: Infantilismo SOE 

endócrino SOE 
hormonal SOE 

Exclui: anemias por deficiencia (280.-, 281.-) 

260 Kwashiorkor 
Edeina iiutricional coni despigmentação da pele e cabe10 



261 Marasmo nutriciona1 

Atrofia nutncional Desnutrição grave SOE 
Deficiência calórica grave 

262 Outras formas de desnutrição protéico-calórica graves 

Desnutrição de terceiro grau segundo a classificação de Gomez 
[peso para a idadc menor que 601& em relação ao padrão] 

Edema nutricional sem mençáo de despigmentaçáo da pele e cabelo 

263 Outros tipos de desnutrição protéicocalórica e os não 
especificados 

263.0 Desnutriçüo de grau moderado 
Desnutrição de segundo grau segundo a classificação de Gomez 

[peso para a idade entre 601% e 75% em relação ao padrão] 

263.1 Desnzrtriçáo de grau leve 
Desnutrição de primeiro grau segundo a classificação de Gomez 

[peso para a idade de 75% a 90% em relação ao padrão] 

263.2 Znterrupçüo do desenvolciniento conseqüente a desnutrição 
protéico-calórica 

Nanismo nutricional 
Retardo físico devido à desnutriçáo 

263.8 Outros tipos de desnutriç60 protéico-calórica 

263.9 Tipos não especificados 
Desnutrição (calórica) SOE 
Distrofia devida a desnutrição 
Exclui: deficienciii iiutsicional SOE (269.9) 

264 Deficiência de vitamina A 

264.0t Com xerose conjuntival (372.5") 

264.1t Com mancha de Bitot e xerose coniuntical (372.5") 
Mancha de Bitot na criança pequena 

264.2t Com xerose rEa córnea (371.4') 

264.3t Com ulceraçüo e xerose cla córnea (370.0°, 371.4') 

264.4f Com ceratonwlácia (371.4" ) 

264.5t Com cegueira notuma (368.6") 
264.6f Com cicatrizes xeroftálmicas da córnea (371.04) 

264.7t Outras manifestações oculares deuidas a deficiência de 
vitamina A 

Xeroftalmia devida a deficiência de vitamina A (372.5') 
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264.8 Outras rnanifestaçóes deuidas a deficiência de titamina A 

Ceratose folicular) devidas a deficieiicia de vitamina At (701.1" ) Xeroderma 

264.9 Não especificada 
Hipovitniiiinose 4 SOE 

265 Deficiência de tiamina e de niacina 

265.0 Beribéri 

265.1 Outras ~nanifestaçóes, e as nüo especifica&, deuidas a 
cleficiCncia de tiaminu 

Outros estados de deficisncia de vitamina B1 

265.2 Pelagra 
Deficiència de : 

ácido nicotíiiico 
niacinn (-triptofano) 
nic~tinamida 
vitmiiina PP 

Pelagra ( alcoólica) 

266 Deficiência de componentes do complexo B 

266.0 Arriboflavinose 
Deficiência de riboflaviiia 

266.1 Deficiência de ~i ta~nina Bs 
Deficiència ( de ) : Sínclro~iie de deficiência de vita- 

pindoxal mina B6 
piridoxainiiia 
piridoxina 

Exclui: a ai~eiiiia sideroblástica que responde a vitamina B6 (285.0) 

266.2 Outras deficiências do complexo B 
Deficiência de:. 

ácido fólico 
ciaiiocobalaiiiiiia 
vitamina B12 

Exclui: anemias por defici61icia (281.-) 

268.9 Defiçi6ncía túio especifica& tlc complexo B 

267 Deficiência de Bcido ascórbico 

Deficiència de vitalnina C Escorbuto 
Exclui: aiieniia escorbútica (231.8) 



268 Deficiência de vitamina D 

Exclui: osteomalácia e raquitismo resistentes à vitamina D (275.3) 

268.0 Raquitis~no ativo 
Exclui: raquitisn~o celíaco (579.0) 

riiquitismo renal (588.0) 

268.1 Efeitos tardios c10 raquitismo 
Qualquer estado patológico especificado como raquítico ou devido 

ao raquitismo e presente 1 ano ou mais depois do início do 
mesmo ou quando tcnha sido informado como efeito tardio ou 
sequela do raquitismo 

268.9 Nrio especificada 
Avitaminose D 

269 Outras deficikncias nutricionais 

269.0 DeficiEncia de vitamina K 
Exclui: defici6iicia de vitamina K do recém-nascido (776.0) 

deficiência de fator de coagulação devida à deficiência da 
vitamina K (286.7) 

269.1 Deficiincia de outras ~itanzinas 
Deficiência de: 

vitamina E 
vitamina P 

269.2 Deficiênck de tjitamina luío especificada 

269.3 Deficiénçiu mineral náo classificada em outra parte 
Exclui: deficiência de: 

potássio (276.8) 
sódio ( 276.1 ) 

269.8 Outras cleficidncias nutricionais 
Exclui: dificuldade para ganhar peso (783.4) 

problen~as de alimentação (783.3) 
do recém-nascido (779.3) 

269.9 Não especificada 

Se necessário, usar código adicional para identificar a deficiêr.cia 
mental associada. 
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270 Transtornos do transporte e do metabolismo dos aminoiícidos 
Exclui: achados anormais sem doeiiqa manifesta (790-796) 

gota (274.-) 
transtornos do metabolismo da purina c da pirimidina 

(277.2) 

270.0 Alteraçües c10 transporte de antinoácidos 
Cistinose 
Cistinúria 
Doença de Hartnup 
Glicinúria (renal) 
Síndrome de Fanconi (-de Toni) (-Bebré) 

270.2 Outras alteraç6es do ietabolisnio dos aminoúcidos aromútâcos 
Albinismo Hidroxiquinureninúria 
Alcaptonúna Hipertirosinemia 
Alterafles do metabolismo Tirosinose 

da tirosina e triptofaiio Tirosinúria 
Artrite ocronóticat (713.0') 
Exclui: síndrome de deficiència de vitamina Ba (266.1) 
270.3 Alterações do nwtabolismo de aminoácídos de cadeia 

ramificada 
Alterações do metabolismo de leiiciiia, isoleiiciiia e valina 
Doença da urina eni xarope de ácer (ou bordo) 
Hipervalinemia 
Leucinose 
270.4 Alteraçües do metabolisnw dos arninoácidos que contêm 

enxofre 
Alterações do metabolismo da metionina, liomocistina e cistationina 
Cistationinúria 
Homocistiiiúria 
Hipermetionineniia 
270.5 Alteraçües do tnetabolismo da histidincr 
Acidúria amino-imidazblica 
Histidinemia 
Hiper-histidinemia 
270.6 Transtornos do metabolismo do ciclo da uréia 
Acidúria arginosuccínica 
Citrulinemia 
Hiperamonemia 
Hiperornitinemia 
Transtornos do nietabolismo da ornitina, citrulina, ácido-argiiiosuccf- 

nico, arginina e arnonia 



270.7 Outras alterai.ões do metabolismo de arninoácidos de cadeias 
nüo ramificadas 

Acidemia pipecblica Sacaropiniiria 
Hiperglicinemia 
Hiperlisineniia 
Outras alterações do metabolismo 

da glicina, treonina. serina, 
glutamina e lisina 

270.8 Outros 
Etrinolaminúna 
Hidroxiprolinemia 
Hiperprolinemia 

Iminoacidopatia 
Sarcosinemia 

270.9 Nüo especificados 

271 Transtornos do transporte e do metabolismo dos carboidratos 

Exclui : anormalidades da secreção do glucagon ( 251.4) 
diabetes inellitus (250.-) 
hipoglicemia SOE (251.2) 
rnucopolissacaridoses ( 277.5 ) 

271.0 Glicogenose 
Doença de depósito de glicogênio 

271.1 Galactosemia 

271.2 Intolerância hereditária (i frutose 

IntolerAncia ou má-absorção ( congênita) ( de) : 
glicose-galactose 
lactose 
sacarose-isomaltose 

271.4 Glicosúria renal 
Diabetes renal 

271.8 Outros 
Hiperoxalúria ( primária ) 
Oxalose 

271.9 Não especificados 

272 Transtornos do metabolismo dos iípides 

Exclui: lipidose cerebral localizada (330.1) 
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272.0 Hiperwlesterolemia pura 

Hiperbetalipoproteinemia Hiperlipotroteiiiemia tipo lipóide 
Hipercolesterolemia familiar de baixa densidade [LDL] 
Hiperlipidemia, Grupo A 
Hiperlipoproteinemia tipo IIa 

de Fredrickson 

272.1 Hipergliceridemia pura 
Hipergliceridemia endógena Hiperlipoproteiiiemia tipo lipóide 
Hiperlipidemia, grupo B de muito baixa densidade 
Hiperlipoproteinemia tipo IV [VLDL] 

de Fredrickson Hiperprebetalipoproteinemia 

272.2 Hiperlipidenzia mista 
Lipoproteinemia de lip~~roteina Hi~erlipidemia, Grupo C 

beta móvel ou de banda Hiperlipoproteinemia I11 ou tipo 
larga IIb de Fredrickson 

Hipercolesterolemia coni Xantoma tuberoso 
hipergliceridemia Xantoma tubo-eruptivo 
endbgena 

Hiperbetalipoproteinemia 
com prebetalipoproteinemia 

272.3 Hiperquilomicronemia 

Hipergliceridemia mista Hiperlipoproteinemia V ou tipo I 
Hiperlipidemia, Grupo D de Fredrickson 

272.4 Outras hiperlipidemias e as núo especificadas 

Alf alipoproteinemia Hiperlipidemia combinada 
Hiperlipidemia SOE 

272.5 Deficiências de lipoproteinas 

A-betalipoproteinemia Hipoalfalipoproteinemia 
Deficiência de: Hipobetalipoproteinemia 

aciltransferase lecitinacolesterol (familiar) 
lipbide de grande densidade 

Doença de Tangier 

272.6 Lipodistrofiu 

Doença de Barraqiier-Simons Lipodistrofia progressiva 

Se necessário, usar o cbdigo E adicional para identificar a causa, 
se esta for iatrogênica 

Exclui: lipodistrofia intestinal (040.2) 



272.7 Lipidoses 
Doença (de) : Doença (de) : 

Anderson mucolipidose I11 ou pseiido- 
célula I ou niiicolipidose I Hurler 
dcpósito de: Niemann-Pick 

Iípides SOE Sandhoff 
triglicérides do tipo Wolman ou de depósito de 

I ou I1 triglicerides tipo I11 
Fabry Lipidose induzida quimicamente 
Gaucher Mucolipidose I1 

Xantomatose primária familiar 
272.8 Outros transtornos c10 tnetabolismo dos lipides 
Doença de Hoffa ou liposinovite pré-patelar 
Lipomatose de Lauiiois Rensaude 

272.9 Transtornos não especificartos do metabolismo dos lápides 

273 Transtornos do metabolismo das proteínas plasmáticas 

Exclui: agamaglobulinemia ou hipogamaglobulinemia (279.-) 
anemias hemolíticas hereditárias (282.-) 
defeitos da coagulação (286.-) 

273.0 HipergamaglobirlinemM policlonal 
Púrpura hipergamaglobulinêmica de Waldenstrom 

273.1 Paraproteineinin monoclonal 
Gamopatia monoclonal: 

SOE 
associada com discrasias linfoplasmocitárias 
benigna 

Paraproteinemia 
benigna ( familiar) 
secundária a doença maligna ou inflamatória 

273.2 Outras paraprdeinemias 
Crioglobulinemia mish 

Wupura ) crioglobulin&mica Vasculite 

273.3 Macroglobulinemia 
Macroglobulinemia ( idiopática) ( primária) 
Macroglobulinemia de Waldenstrom 

273.8 Outros 
Anormalidade no transporte Bisalbuminemia 

de proteína 

273.9 Não especificados 
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274 Gota 

Exclui: gota satumina (984.-) 

274.0t Artropatia gotosa (712.0') 

274.1 f Nefropatia gotosa 
Nefrolitíase por ácido Nefropatia gotosa SOE (583.8*) 

íuico (592.0°) 

274.8 Gota conl. outras manifestações 
Tofos gotosos do (da):  

coraçãot (425.7' ) 
orelha7 (380.8' ) 

274.9 Não especificada 

275 Transtornos do metabolismo dos minerais 

Exclui: achados anormais sem repercussões clínicas (790-796) 

275.0 Transtornos do metcibolknto do ferro 
Hemocromatose 
Exclui : anemia : 

Dor deficiência de ferro (280) 
sideroblástica (285.0) 

275.1 Transtornos do metabolismo do cobre 
Degeneração hepatolenticular Doeiiça de Wilson 

275.2 Transtornos do nietabolistno do inagnésio 
Hipermagnesemia Hipomagnesemia 

275.3 Transtornos do metabolismo do fósforo 
Hipofosfatasia Osteomalácia resistente à 
Hipofosfatemia familiar Raquitismo ) vitamina D 

275.4 Transtornos do metabolismo do cálcio 
Calcinose Nefrocalcinose 
Hipercalcemia Pseudohipoparatireoidismo 
Ilipercalcinhia Pseudopseudohipoparatireoidismo 
Exclui: deficiência de vitamina D (268.-) 

transtornos das glândulas paratireóides (252.-) 

275.8 Outros 

275.9 Não especificados 

276 Transtornos do equilíbrio hidroeletroiítico e ácido-básico 

Exclui: diabetes insípido (253.5) 
paralisia periódica familiar (359.3) 



Sobrecarga, de sódio Excesso dc sódio 

276.1 Hiposmolaridude e/ ou hiponatreniia 
Deficiência de sódio 

276.2 Acidose 
Acidose 

SOE 
liítica 
metabólica 
respiratória 

Exclui : acidose diabética ( 250.1 ) 

276.3 Alcalose 
Alcalose : 

SOE 
inetabólica 
respiratória 

276.4 Transtorno misto do equilíbrio ácido-básico 

Depleção do volume plasmático oii de líquido extracelular 
Desidratação 
Hipovolemia 
Exclui : choclue hipovolêmico : 

pós-operatório (998.0) 
traumático (958.4) 

276.6 Sobrecarga hidriccc 
Retenção hídrica 

276.7 Hiperpotassemia 
Sobrecarga de potássio Excesso de potássio 

276.8 Hipdassemia 
Deficiência de potássio 

276.9 Tratistoriws hidroeletrolíticos mio classificados em outra parte 
Desequilíbrio eletrolítico 
Hipercloremia 
Hipocloremia 
Exclui: Desequilíbrio eletrolítico: 

associado à hiperemese gravídica (643.1) 
conseqüente a aborto ou a gravidez 

ectópica ou molar (634-638 com quarto 
algarismo. 4, 639.4) 
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277 Outros transtornos do metabolismo e os não especificados 

277.0 Fibrose dstica 
Doença fibrocística do pâncreas Mucoviscidose 

277.1 Transtornos do metabolismo da potfirina 
Por fina Portirinúria 

2T1.2 Outros transtornos do metabolismo da purina e da pirimidina 
Deficiência de hipoxantina-guanina-fosforibosiltransfere [deficiên- 

de HG - PRT] 
Síndrome dc Lesch-Nyhan 
Excliii : anemia orotacidúrica (281.4) 

gota (274.-) 

277.3 Amiloidose 
Amiloidose Cardiopatia amilóide hereditária 

SOE Febre mediterrânea familiar 
hereditária generalizada 
nefropática 
neuropática (portuguesa) 

( suíça) 
secundária 

277.4 Tran&ornos da excreção da hilirrubina 
kíndrome de: Síndroine de: 

Cngler -Najjar Gilbert 
Dubin- Johnson Rotor 

Exclui: hiperbilirrubinemias específicas do período perinatal 
(774.-) 

277.5 Mucopolissacaridoses 
Gargoilismo Síiidrome de Hurler 
Síndrome de Hunter 

277.6 Outras defici4ncias de enzimas circulantes 
Angioedema hereditário Deficiência de alfa 1-antitripsina 

277.8 Outros 

277.9 Não especificados 

278 Obesidade e outras formas de hiperalimentação 

Exclui: hipéralimentação SOE ( 783.6) 
intoxicação ou efeitos adversos por preparados vitamínicos 

(983.5 



278.0 Obesidade 
Exclui : distrofia adiposogeiiital (253.8) 

obesidade dc origem eiidócrina SOE (259.9) 

278.1 AdiposUtacle locí~lizada 
Coxim adiposo 

278.2 Hiperoitantinose A 

279 Transtornos envolvendo os mecanismos imunitários 

279.0 Deficidncia da imunidade humoral 
Agamaglobulinemia SOE Hipoganiaglobulineinia 

279.1 Def icibncia da imunidade celular 
Síndronie de Di George Síndroiiie de Wiskott-Aldrich 
Síndrome de Nezelof 
Exclui: ataxia-tehngectiisia. (334.8) 

.4gainaglobi1lincinia, tipo siiíço 
Disgenesia reticular 
Síndrome de deficièiicia imunitária combinada 
Alinfoplasia 
Aplasia ou displasia coin tímica 

imiinodeficiência I 
279.3 Doficidnciu imtcnitária não especificada 

279.4 Doença auto-imune mio classificada eni outra parte 
Doença auto-imune SOE 

279.8 Outros 

279.9 Não especificados 





n7. DOENÇAS DO SANGUE E DOS ÓRGAOS 
HEMATOPOÉTICOS 

Exclui: anemia que compliquem a gravidez ou o puerpério 
(648.2) 

280 Anemias por deficiência de  ferro 

-4neinia: Disfagia sideropênica 
assiderótica Síndrome de: 
devida a perda de sangue Kell y-Paterson 

( crbnica ) Plummer-Vinson 
hipocrbmica 
pós-hemorrágica 

Exclui: anemia aguda pós-hemorrágica ( 285.1 ) 

281 Outras anemias por deficiência 

281.0 AnetnM perniciosa 
Anemia (de) : Deficièiicia congènita de fator 

Addison . intrínseco 
Biermer 
perniciosa congênita 

281.1 Outras anemias por deficiência de oitamina Blr 
Anemia: 

devida a iiii-absorção seletiva de Mtainiiia Bi:: coni proteiriúria 
por deficiência (na dieta) de vitamina B1- 

Síndrome de: 
Inierslund 
Imerslund-Griisbeck 

281.2 Anemia por deficiência de ácido fól2co 
Aneiiiia por deficiência de folato ou ácido fólico: 

SOE 
induzida por drogas 
na dieta 

Anemia megaloblástica nutricional 
Se necessário, usar o código adicional E para identificar a droga 

281.3 Outras anemias megaloõlásticas especificadas, não 
cldficadas em outra parte 

281.4 Anemia por deficiência de proteínas 
Anemia por deficiência de aminoácidos 

281.8 Anemia associada a outras dafzciências ntrtricionais 
especificodas 

Anemia escorbútica 



170 LISTA TABULAR 

281.9 Não especificadas 
Anemia : 

crbnica simples 
megaloblástica 
nutricional ) SOE 

282 Anemias hemoliticas hereditárias 

282.0 Esferocitose hereditária 
Esferocitose congênita Síndroine de Minkowski-Chauffard 
Icterícia (familiar) acolíirica 

282.1 Eliptocitose hereditária 
Eliptocitose (congênita) 
Ovalocitose ( congênita) (hereditária) 

282.2 Anemia deiiidu a transtornos do metabolismo do glutdion 
Anemia por deficiència (de) : 

enzimática induzida por drogas 
glicose-6-fosfato-desidrogeiiase [G - 6 - PD] 
glutation-redutase 

Anemia hemolítica não esferocítica (hereditária) tipo I 
Favismo 

482.3 Orctras anentias heinolíticas deuidos a deficiência enuimática 
Anemia por deficiência de: 

hexoquinase 
piruvato-quinase 
triose fosfato isomerase 

Anemia hemolítica não esferocítica (hereditária) tipo I1 

Aiieinia de Cooley 
Anemia do Mediterrâneo (com outras hemoglobinopatias) 
Talassemia falcifome 
Talassemia ( alfa) ( beta) ( estigma) (intermediária: (major) 

( minor ) (mista ) ( com outra hemoglobinopatia) 

282.5 Estignza falciforme 
Estigma Hemoglobina S [Hb-S] 
Genbtipo Hb AS 

Exclui: com talassemia (2ô2.4) 
com outra hemoglobinopatia (282.6) 
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282.6 Aiiemia falcifornie 

Doença da: 
Hb-S 
Hb-S/Hb-C 
Hb-SIHb-D 
Hb-S/Hb-E 

Doença : 
falciformel Hb-C 
falciforme1Hb-D 
falciforn-ie/Hb-E 

Exclui: talassciiii;i fiilcifoiii-ic ( 282.4) 

;\iieniia coiigsnita com Heiiioglobina anormal SOE 
corpíisculos de Heinz Heinoglobinopatia SOE 

Doença (da)  : Persist6ncia hereditária da 
Hb-C hen-ioglobina fetal [PHHF] 
Hb-D 
Hb-E 
heniolítica por heinoglubina 

instável 

Exclui: doc~iiyii da Hb-h1 (289.7) 
heinoglohiiia coni grande afiiiidadc por osigenio (289.0) 
policitemia fãii-iiliiir ( 289.6) 

Estomatocitose 

282.9 Núo especificadas 

Anemia Iieinolíticii hertbditbria SOE 

283 Anemias hemolíticas adquiridas 

Anemia hemolítica tipo frio ( seciindária ) ( sintoiilática ) 
Anemia hemolítica tipo clueiite (secundária) (sintomática) 
Doençn heinoiítica auto-iii-iurie (tipo frio 1 (tipo 'quente) 
Doeiiça crôiiica por crio-liernagliitii~iiins 
Doença ou heinoglobinúria por crio-aglutiiiinas 

Exclui: doença hemolítica do recém-iiascido (773.-) 
síndron-ie de Evaiis ( 287.3) 

289.1 Alteniias hemolítictrs nüo atito-imtrnes 

Anemia hemolítica mecânica Síndrome hemolítico-urêmica 
Anemia hemolítica 

microangiopática 
Anemia hemolítica tóxica 
Se necessário, usar o código adicional E para identificar ii causa 
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283.2 Hetnoglobitiúria decida a he~nólise por fatores externos 
Hemoglobiníiria 

da marcha 
de exercício 
devida a outras hemólises 
paroxística 

do frio 
noturna 

Síndronic de Marcliiafava-Miclieli 
Se necessirio, usar o código adicional E para identificar a causa 

283.9 Não especificadas 
Anemia heiiiolítica adquirida SOE 
Anemia liemolítica idiopática crbnica 

284 Anemia aplástica 

284.0 Aneniia uplásticu cotmtitucional 
Anemia: Aplasia (pura) da série vermelha: 

de Faiicoiii mngênita 
faiiiiliar hipoplástica das crianças 

Pancitopeiiia com malformações primária 
Síiidrome de Rlackfan-Diamond 

284.8 Outras 
Aneniia aplástica (devida a): Aplasia da série vermelha 

drogas ( adquirida) ( do adulto ) 
iiifeqiio (pura) (coni timoma) 
radiaçáo Pãiicitopcnia ( adquirida ) 
tóxica 

Se necessário, iisar o código adicional E para identificar a causa 

284.9 Não especifica& 
Anemia : Hipoplasia medular 

aplástica (idiopática) SOE 
hipoplástica 

285 Outras anemias e as não especificadas 
285.0 Aneltiia si[leroblástica 
.4neniia: Aiieinia sideroblástica 

que responde A piridoxina hereditária 
sideroacréstif a hipocrdmica ligada ao sexo 
sideroblástica primária 

adquirida que responde à vitamina B6 
congênita refratária 

secundária (induzida por droga) 
(devida a doença) 

Se necessário, usar o chdigo adicional E para identificar a causa, no 
caso de ser induzida por droga 
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285.1 Anemia q u í l a  phs-henlorrcígicci 

285.S Oirtras anetniírs especificadas 
.incinia: Pseudoleucemia infantil 

diseritropohtica (congênita) 
disheniatopoética (congênitli) 
Iciicoeritroblástica 

286 Defeitos clu coagulação 

286.0 Deficidncií~ cotigdtiita do  futor \'lll 
Deficièiicia ( funcioiial ) c10 fator VI11 
Ileiiiofilia 

SOE 
A 

Escliii: deficii.iicia dt. f:itor VI11 coni ;ilteraçõcs vasciilares (286.4) 

286.1 Deficiêt~cia cotigènita do fator IX 
Deficiència ( do) : 

compoiiente tro~nbo~lastíiiico do plnsnia 
tator I S  ( fiiiicional ) 

Doeiiça de Christnias 
Hemofilia I? 

286.2 Deficidticin congknitu do fator SI 
Deficièiicia do ;\ritcccclciite tromboplastíiiico do plasiiia 
Heinofilia C 

986.3 Deficidricici cotigí21iita íle oirtros fatores da coagulaçúo 
Afibriiiogeiieniia congênita Deficiência de: 
Deficiência do fator : globulina AC 

I oii fibrinogênio pró-acelerina 
I1 ou protronibiiin Doença de: 
\í ou Iábil Owren 
\'I1 ou estável Stunrt-Prower 
S oii Stuart-Prower Dcsfibriiiogenemia ( cong61iita) 
XII ou de Hageman I3 ipoproconvertineiilia 
XIII oii estabilizador tl,i 

fibrina 

886.4 Doeriça de tiori Willebratid 
Angioheinof ilia I-Iciiiutiliu vasciilar 
Deficiência de fator VI11 com 

alteração vascular 
Exclui: deficiência de fator \'III: 

SOE (286.0) 
coiii alteraçáo funcional ( 286.0 ) 

fragilidade capilar hereditária (287.8) 
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386.5 i'r<rtistornos Iietnorrúgicos deuidos a atiticoagtrlantes 
circzrlantes 

.%umeiito de: Inibidor do lupus eritematoso 
itntitronibini~ sistêmico 
anti-ITIIIa 
anti-IXa 
aiiti-Xa 
anti-SIa 

I~iperheparinemia 

Sc necessário, usar o código adicional E para identificar anticoa- 
gulante administrado 

286.6 Síndrorne tle rlefibrinnção 
,4fibriiiogcncrnia adquirida 
Coagi11ac;iio intravascular disscniiiiada ou difiisa 
Coagulopatia dc consumo 
Hemorragia fibrinolítica adquirida 
Púrpura: 

fibrinolíticii 
fii1min:inte 

ExcIiii: coaguli~çòo iiitri~vascular disseniinada no recí?ni-nascido 
(776.2) 

c~mplicando o aborto, a gravidez ou o puerp6rio (634-638 
com quarto algarismo. 1 ,  639.1, 841.3, 666.3) 

286.7 Deficidnciu atltliririrla de fatores tle cougulaçúo 
DcficiCncia de fator de coagulação dcvida a: 

deficiència de vitamina K 
doença hepática 

Excliii: dcbfici<:ncia tlc vitiiniiila K tlo recbni-iiascido (776.0) 

286.9 Outros defeitos de cougrrlaçüo c os não e.syecificados 
Coitgiilaçáo: Prolongamento do tempo de: 

defeituosa SOE coagulaçáo 
retardada sangramento 

Deficiència de fator de 
coagulação 

Trailsforno da: 
coagulação 
hemostasia 

Exclui: coiiiplicando o aborto, a gravidez ou o puerpério (634-638 
coin quarto algarismo .l, 639.1, 641.3, 666.3) 

287 Púrpura e outras afecções hemorrágicas 

Esclui: púrpura fulniinaiite (286.6) 
trombocitemia lieinorrágica ( 238.7 ) 
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287.0 Púrpura alérgica 

Púrpura ( de) : Púrpura vascular 
anafilactóide Vasculite alérgica 
Henoch (-Schonlein) 
náo trombocitopênica : 

hemorrágica 
idiopática 

287.1 Defeitos gualitatiuos das phguetas 
Tromboastenia ( hemorrágica) ( hereditária) 
Trombocitopatia 

Exclui: doeiiça de voii Willebrand (286.4) 

287.2 Outras púrpuras nüo trombocitopênicas 

Púrpura: 

SOE 
senil 
simples 

287.3 Trombocitopeniu primária 

Hipoplasia megacariocítica Trombocitopenia: 
Púrpura trombocitopênica: congênita 

congênita hereditária 
hereditária primária 
idiopática 

287.4 Trombocitopenia secundúria 

Trombocitopenia (devida a) : 

aloimunização plaquetária 
circulação extracorpórea de sangue 
dilucional 
drogas 
transfusão maciça de sangue 

Se necessário, usar o código adicional E para identificar a causa 

287.5 Trombocitopenia nüo especifica& 

287.8 Outras afecções hemorrágicas especificadas 

Fragilidade capilar ( hcreditária) 
Pseudohemofilia vascular 

257.9 Afecções hemorrágicm d o  especificadas 
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288 Doenças dos leucócitos 

288.0 Agranulocitose 

Agranulocitose genética Neutropenia: 
infantil SOE 

Angina agranulocitica cíclica 
Doença de Kostrnan esplênica (primána) 
Esplenomegalia neutropênica induzida por drogas 

periódica 
tóxica 

Se necessário, usar o código adicional E para identificar a droga 

288.1 Transtornos funcionais dos polimorfonuc&ares neutrófilos 

Disfagocitose congênita 
Doença granulomatosa crônica (da infbncia) 
Granulomatose séptica progressiva 

288.2 Anomalius genkticas dos 2eucdcitos 

Anomalias ou síndrome Hipersegmentação 
( de granulação ) Hiposegmentação hereditána 
( granulocítica ) de: Leucomelanopatia 

Alder 
Chediak-Steinbrink 
May-Hegglin 

I 
Pelger-Huet 

288.3 E osinqfiliu 

Eosinofilia 
alérgica 
hereditihia 

Exclui: eosinofilia pulmonar (518.3) 

288.8 Outras 

Leucocitose Reação leucemóide 
Linfocitose (sintomática) linfocltica 
Linfopenia mielocítica 
Monocitose (sintomática) monocítica 
Plasmocitose 

Exclui: transtornos imunit4rios (279.-) 

288.9 Não especificah 
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269 Outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos 
289.0 Policitemia secundá& 
Policitemia (devida a )  : Policitemia (devida a) : 

adquirida hipoxêmica 
diminuição do volume nefrogênica 

plasmático relativa 
emocional "stress" 
eritropoetínica 
grandes altitudes 

Exclui: policitemia neonatal (776.4) 
policitemia vera (238.4) 

289.1 Linfadenite crônica 
Adenite 1 crdnica de qualquer gânglio linfático exceto a dos 
Linfadenite mesentkicos 

hipertrofia dos ghglios linfáticos SOE (785.6) 
linf adenite : 

aguda (683) 
mesentérica (289.2) 

289.2 Linfadenite mesenténca M o  especificada 
Linfadenite mesentbrica ( aguda) ( crdnica ) 
289.3 Linfadenite sem especificar, exceto a mesetatérica 
289.4 Hiperesplenh 
289.5 Outras doençus do baço 
Atrofia I Esplenomegalia congestiva crbnica 
Cisto Fibrose do baço: 
Infarto 

I do base 

SOE 
Rotura não esquistossom6ticaa ( 120.-t ) 

traumática Perisplenite 
Exclui: esplenomegalia SOE (789.2) 
289.6 PolicitemM familicrr 
Eritrocitose 
Policitemia benigna } familiar 

289.7 Metemoglobinemia 
Deficiência congênita de NADH - metemoglobina-redutase 
Doença da hemoglobina -M 
Metemoglobinemia: 

SOE 
adquirida (com sulfemoglobinemia) 
hereditária 
tóxica 

Se necessário, usar o código adicional E para identificar a causa 
289.8 Outras 
289.9 Não especificodas 





V. TRANSTORNOS MENTAIS 

Esta seçáo da Classificaçáo difere das outras no sentido de incluir um glossário 
o qual foi elaborado após consulta a peritos de  diferentes países e que tem 
a finalidade de definir o significado dos títulos. Justifica-se esta diferença visto 
que a relativa falta de informações de laboratório independentes acarretam 
problemas específicos para os psiquiatras quanto As bases dos diagnósticos. 
O diagnóstico de muitos dos mais importantes transtornos mentais ainda se 
baseia extensamente nas descrições de experiências subjetivas e comporta- 
mentos anormais, e, na ausência de qualquer orientação na forma de um 
glossário que possa servir de referência comum, as comunicações em psiquia- 
tria tomam-se facilmente inadequadas tanto clínica quanto estatisticamente. 

Muitos termos bem conhecidos apresentam significados diferentes no uso cor- 
rente e então toma-se importante que o usuário observe as descrições do 
glossário e não apenas os títulos das categorias quando na procura da melhor 
adequação para o quadro mental a ser codificado. Este fato B particularmente 
importante quando também existe um glossário nacional. 

As instruções "Usar código adicional para identificar.. ." são importantes em 
virtude da natureza de muitos quadros mentais psiquiátricos em que dois ou 
mais códigos são necessários para descrever o quadro mental e os fatores 
causais ou associados. Devem ser observadas sempre que possível. 
No caso de náo haver outra informação disponível exceto a de que existe um 
transtonio mental, o código V40.9 (problemas mentais ou de comportamento 
não especificados) pode ser empregado. 

Transtornos mentais em que o comprometimento das funções mentais atinge 
a grau ue interfere profundamente com a compreensão, com a capacidade 
de atenler i s  exigências rotineiras da vida ou com a manutenção de um 
contato adequado com a realidade. Não é um conceito exato ou bem definido 
e exclui as oligofrenias. 

Síndromes em que ocorre um comprometimento da orientação, memória, com- 
preensão, cálculo, capacidade de aprendizado e julgamento. Estas são as ca- 
racterísticas essenciais, entretanto, pode tambBm ocorrer superficialidade ou 
labilidade afetiva, ou um distúrbio mais persistente do humor, diminuição de 
padrões éticos, exagero ou emergência de traços de personalidade e diminuiçáo 
da capacidade para tomar decisões independentes. 
As psicoses classificadas em 295-298 sem as características acima devem ser 
excluídas apesar de eventualmente estarem associadas a quadros mentais or- 
gânicos. 

O termo "'dedncia" neste glossbrio abrange as psicoses orgânicas tal como 
foram especificadas, de natureza crônica ou progressiva e que quando não 
tratadas são comumente irreversíveis e terminais. 
O termo "delirium" neste glossário inclui as   si coses orgânicas de  curta du- 
ração em que as características acima estão obscurecidas cor consciência obnu- 
bilada, confusão, desorientacão. idéias delirantes. ilusões e freauentemente - .  
alucina~óes vívidas. 
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Inclui: síndrome cerebral orgânica psicótica 
Exclui: psicoses classificadas em 295-298 sem as características aci- 

ma mas associadas a doença física, lesão ou afecção 
que comprometa o cérebro [por exemplo, segciida ao 
parto]; codificar em 295-298 e usar código adicional 
para identificar a afecção física associada. 

síndromes não psicóticas de etiologia orgânica (veja 310.-) 

290 Quadros psicóticos orgânicos senis e pré-senis 

Exclui: demência não classificada como senil, pré-senil ou arte- 
riosclerótica (294.1) 

psicoses classificáveis em 295-298.8 que ocorrem na seni- 
lidade sem demência ou delirium (295-298) 

quadros psicóticos orgânicos transitórios (293.-) 

290.0 Demência senil, tipo simples 
Demência que ocorre comumente após os 65 anos de idade em que se pode 
excluir razoavelmente qualquer patologia cerebral que não a causada pela 
atrofia senil. 

Exclui: demência senil: 
com confusão e/ou delírio (290.3) 
tipo deprcssiva oii paranóide (290.2) 

distúrbios leves da memória, não atingindo a demência, 
associados à doença senil do cérebro (310.1) 

290.1 Dem4nciu pré-senil 
Demhncia que ocorre coniumente antes dos 65 anos de idade em pacientes com 
formas relativamente raras de atrofia cerebral difusa ou lobar. Usar código 
adicional para identificar a afecção neurológica associada. 
Atrofia circunscrita do cérebro 
Demência na: 

dpença de Alzheimer 
doença de Pick do cérebro 

Síndrome ccrcbral com doença pré-senil do cérebro 
Exclui: demência arteriosclerótica (290.4) 

demência associada a outras afecçóes cerebrais (294.1) 

290.2 Dembneiu senil, tipo cEepressivo ou paranóide 
Tipo d e  demência senil caracterizada por desenvolver-se na velhice avançada, 
de natureza progressiva, ein que uma variedade de idéias delirantes e aluci- 
nações de conteúdo persecutório, deprrssivo oii somático estão também pre- 
sentes. hluitas vezes são particularmente proeminentes as perturbações do ciclo 
sono/vigília e as preocupações com pessoas mortas. 
Psicose senil SOE 
Exclui: demência senil : 

SOE (290.0) 
com confusão elou delirium (290.3) 
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290.3 Demdmia senil com estado confusional agudo 
Demência senil com episódio superposto reversível de ccnfusáo mental aguda 

Exclui: demência senil SOE (290.0) 
psicose senil SOE (290.2) 

Demência atribuível, em razão de sinais físicos [ao exame do sistema nervosu 
central] a doença degenerativa das artérias do cérebro. São comuns sintomas 

ue sugerem uma lesão focal no cérebro. Pode haver um defeito intelectual 
lutuante ou irregular conservando-se a compreensão e é comum seu curso 
intermitente. Sua diferenciação clínica das demências senil ou pré-senil, com 
as quais pode coexistir, pode ser muito difícil ou impossível. Usar código adi- 
cional para identificar a arteriosclerose cerebral (437.0) 

Exclui: casos suspeitos sem evidência nítida de arteriosclerose 
(290.9) 

290.8 Outros 

290.9 Não especificados 

291 Psicoses alcoólicas 

Estados psicóticos orgânicos devidos principalmente a consumo excessivo de 
álcool; julga-se que as deficiências de nutrição desempenham papel impor- 
tante. Em alguns desses estados. a abstinência do álcool pode ter significado 
etiológico. 

Exclui: alcoolismo sem psicose (303) 

291.0 Delirium tremens 
Estados psicóticos orgânicos agudos ou subagudos em alcoólatras, caracteriza- 
dos por obnubilaçáo da consciência, desorientação, medo, ilusões, idéias deli- 
rantes, aiucinaç0es de ualquer tipo, especialmente visuais e tacteis, inquietude, 
tremores e As vezes fe%re. 

Delírio alcoólico 

291.1 Psicose alcodlica de Korsakou 
Síndrome de redução destacada e duradoura da memória, abrangendo perda no- 
tável da memória recente, apreciação desordenada do tempo e fabulaçáo, que 
ocorre em alcoólatras como sequela de uma psicose alcoólica aguda [especial- 
mente delirium tremens] ou, mais raramente, no curso do alcoolismo crônico. 
Comumente esta acompanhada de neurite periférica e pode estar associada A 
encefakopatia de Wemicke. 

Psicose alcoólica polineudtica 
Exclui: psicose de Korsakov: 

SOE (294.0) 
não-alcoólica (294.0) 

291.2 Outra demkncia alcodlica 
Demências não alucinatórias que ocorrem associadas ao alcoolismo, náo apre- 
sentando entretanto as características quer do delirium tremens, quer da psicose 
de Korsakov. 



Demência alcoólica SOE 
Síndrome cerebral alcoólica crbnica 

291.3 Outra alucinose alcodlica 
Psicose habitualmente de menos de seis meses de duração, sem obnubilação 
ou com leve turvação da consciência e acentuada inquietude ansiosa, na qual 
predominam as alucinações auditivas, estas consistindo cin vozes que proferem 
insultos e ameaças. 

Exclui. estados esquizofrênicos (295.-) e paranóides (297.- ) sob 
a forma de alucinose crbnica com consciência clara, 
em um alcoólatra. 

291.4 Embriagues patotdgica 
Episódios psicóticos agudos induzidos por quantidades relativamente pequenas 
de Blcool. São consideradas reaç6es individuais idiossjncriísicas ao álcool, inde- 
pendentes de consumo excessivo de  álcool e sem sinais neurológicos manifestos 
de intoxicação. 
Exclui: embriaguez simples (305.0) 

291.5 Ciúme alcodlico 
Psicose paranóide crônica caracterizada por idéia delirante de ciúme e associa- 
da ao alcoolismo. 

Paranóia alcoólica 
Exclui: esquizofrenia, tipo paranóide (291.3) 

estados paranóides niio-alcoólicos (297.-) 

291.8 Outra 
Síndrome de abstinência alcoólica 
Exclui: delirium tremens (291.0) 

291.9 Não especificada 
Alcoolismo (crbnico) com psicose - 

Mania } nlmólica SOE Psicose 

292 Psicoses por drogas 
Síndromes que não se coadunam com as descrições apresentadas em 295-298 
(psicoses não orgânicas), e que são devidas a consumo de  drogas [principal- 
mente anfetaminas, barbitúricos, opiáceos e drogas do grupo LSD] e solventes. 
Algumas das síndromes deste grupo não sáo tfio graves como amaioriadas 
afecçóes denominadas de "psicóticas", entretanto, incluem-se aqui por razões 
prhtieas. Usar o código adicional E para identificar a droga e também codi- 
ficar a dependência da droga (304.-), se presente. 

292.0 Sindrome de abstinência de drogas 
Estados associados a abstinência de drogas, dcsde os graves, tais como os 
especificados para o álcool em 391.0 (delirium tremens) até estados menos 
graves caracterizados por um ou mais sintomas tais como convulsóes, tremores. 
ansiedade, inquietude, queixas gastrintestinais e musculares, desoricntaç5o e 
distúrbios de memória leves. 
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292.1 Estados paraddes elou alucinatdrios induzidos pot drogas 
Estados de duração maior que alguns dias mas geralmente menor que alguns 
meses, associados a acentuado ou prolongado consumo de drogas, especial- 
mente dos grupos das anfetaminas e do LSD. As alucinações auditivas habi- 
tualmente predominam, podendo ocorrer ansiedade e inquietude. 

Exclui: estados seguidos a consumo de LSD ou outros alucinóge- 
nos, de duração apenas de alguns dias ou menos ["más 
via ens"] (305.3) i os qua os mentais descritos com confusão ou delirium 
(293.-) 

292.2 Intoxicação patoldgica por drogas 
Reações individuais idiossincrásicas a quantidades relativamente pequenas de 
uma droga e que se apresentam sob a forma de estados psicótiws breves, agu- 
dos e de qualquer tipo. 

Exclui: efeitos fisiológicos colaterais de drogas [por exemplo: dis- 
tonias] 

reações psicóticas breves e esperadas a alucinógenos ["más 
viagens"] (305.3) 

292.8 Outras 

292.9 Não especificadas 

293 Quadros psicóticos orgânicos transitbrios 

Estados caracterizados por obnubilação da consciência, confusão, desorientação, 
ilusões e frequentemente alucinações vividas. Devem-se habitualmente a dis- 
túrbios sistêmicos intra ou extracerebrais de natureza tóxica, infecciosa, me- 
tabólica ou outra e são geralmente reversíveis. Sintomas depressivos e para- 
nóides podem também estar presentes mas não se constituem na característica 
principal. Usar código adicional para identificar a afecção física ou neurolbgica 
associada. 

Exclui: demência devida ( a )  (ao): 
álcool (291.-) 
arteriosclerose (290.4) 
senilidade (290.0) 

Es tado  c o n f u s i o n a l  ou "del i r ium" s u p e r p o s t o  
a demência s e n i l  

293.0 Estado confusional agudo 
Estados breves, de duração de horas ou dias, do tipo acima. 
"Delirium" 
Psicose associada a I Reação orgânica 

transtornos endócri- Síndrome psicoor- 
nos, metabólicos ou gânica 
cerebrovasculares aguda( o ) 

I Estado confusional epilép- 
Psicose infecciosa Estado crepuscular ) tiro 
Psicose orgânica pós- 

traumática 
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293.1 Estado confusional subagudo 
Estados dos tipos mencionados acima DOS quais os sintomas, habitualmente 
menos flóridos, perduram por várias semanas ou mais. durante as quais podem 
apresentar varia* marcantes de intensidade. 

Delirium Psicose orgânica pós- 
Psicose associada a traumática 1 suba- transtornos endócrinos I da(o) Síndrome psicmrgh guaa 

ou metabólicos 
Psicose infecciosa nica 

293.8 Outros 

293.9 Não especificados 

294 Outros quadros psicóticos orgânicos (cranicos) 

294.0 Psicose ou síndrome de Korsakov (Mo-akodlica) 
Síndromai tais como as descritas em 291.1 mas não devidas ao álcool. 

294.1 Dedncia em quadros mentais chsifzoados em outra parte 
Demência náo classificável como senil, pré-senil ou arteriosclerótica (290.-) 
mas associada a outras afecçóes básicas. 

Demência (na) (nas) : Demência (na) (nas) : 
coréia de Huntington lipidoses cerebrais 
degeneração he atolenticular paralisia geral P esclerose múltip a poliarterite nodosa 
epilepsia 

Usar código adicional para identificar a afecção física básica 

294.8 Outros 
Estados que preenchem os critérios de uma psicose orgânica mas que não 
se apresentam sob a forma de um estado confusional (293.-), de uma psicose 
de Korsakov não-alcoólica (294.0) ou de uma demência (294.1). 

Estados orgânicos psicbticos Psicose epiléptica SOE 
mistos paranóides e (codifique também em 
afetivos 345.-) 

Exclui: distúrbios de memória leves, não atingindo a demência 
(310.1) 

294.9 Não especificados 

295 Psicoses esquizofrênicas 

Grupo de psicoses, em que ocorre um distúrbio fundamental de personalidade 
uma distorçáo característica do pensamento, fre uentemente sensnção de estar 
sendo controlado por forças estranhas, idéias d&rantes que podem ser bizar- 
ras, percepção perturbada, anormalidades do afeto que não se adaptam As 
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situações reais e autismo. Não obstante, comumente mantem-se a consciêncie 
clara e a capacidade intelectual. O distúrbio da personalidade compromete 
suas funções mais básicas que conferem A pessoa normal seus sentimentos de 
individualidade, unicidade e autogoverno. Os pensamentos, sentimentos e atos 
mais intimos representam ao esquizofrênico serem conhecidos ou compartilha- 
dos por outros, podendo desenvolver idéias delirantes explicativas a fim de 
demomtrar a existência de forças naturais ou sobrenaturais que trabalham 
para influenciar o pensamento e as ações do esquizofrênico, de modo muitas 
vezes extravagantes. O esquizofrênico pode ver-se a si mesmo como o centro 
de tudo o que acontece. As alucinações, especialmente as auditivas, são co- 
muns e podem comentar a res ito do paciente ou dirigir-se a ele. A percepçáo 
frequentemente está afetada &C outros modos; eventualmente ocorre a perple- 
xidade, pormenores irrelevantes adquirem impoq6incia e, juntamente com sen- 
timentos de passividade, levam o paciente a acreditar que situações e objetos 
diários possuem um significado especial geralmente sinistro, que se refere a 
ele. No distúrbio de pensamento característico do esquizofrênico, aspectos peri- 
féricos e secundários de um conceito global, geralmente inibidos na atividade 
mental normal dirigida, surgem em primeiro plano e são utilizados em lugar 
dos elementos principais e apropriados B situação. Assim o pensamento tor- 
na-se vago, elíptico e obscuro e a sua expressão na linguagem por vezes 
incompreensível. As interrupções e as interpolações no curso do pensamento 
coerente são frequentes e o paciente pode ficar convencido de que seus pensa- 
mentos são subtraídos por um agente exterior. O estado de ânimo pode ser 
superficial, caprichoso ou incongruente. A ambivalência e os distúrbios da 
voliçáo podem manifestar-se como inércia, negativismo ou estupor. A catatonia 
pode estar presente. O diagnóstico de "esquizofrenia" não deve ser feito a 
menos que owrram ou tenham sido evidentes durante a mesma doença distúrbios 
característicos do pensamento, percepção, humor, conduta ou personalidade - 
de preferência ao menos em duas dessas Breas. O diagnóstico niio deve restrin- 
gir-se a afecções de curso prolongado, deteriorante ou crbnico. Além de efetuar 
o diagnóstico baseado nos critérios mencionados, esforços devem ser envidados 
a fim de especificar-se uma das seguintes subdivisões da esquizofrenia, de 
acordo com os sintomas predominantes. 

Inclui: esquizofrenia dos tipos descritos em 295.0-295.9 em cri- 
anças 

Exclui: autismo infantil (299.0) 
esquizofrenia tipo infantil (299.9) 

295.0 Tipo simples 
Psicose na qual ocorre desenvolvimento insidioso de condutas extravagantes, 
falta de habilidade para atender As solicitações da sociedade e declínio do 
rendimento total. As idéias delirantes e alucinaçbes não são evidentes e .esta 
afecção é menos obviamente psic6tica do que os tipos hebefrênico, catatbnico e 
paranóide de esquizofrenia. O crescente empobrecimento social pode conduzir 
a vadiagem e o aciente tomar-se absorto em si mesmo, inativo e sem obje- 
tivos. Pelo fato & os sintomas esquizofrênicos niio estarem bem definidos, o 
diagn&tico desta forma deve ser feito poucas vezes, senão nunca. 
Esquizofrenia simples 
EX&: esquizo&enia latente (295.5) 
295.1 Tipo hebefr&nfco 
Forma de esauizofrenia em aue se destacam as altera* afetivas, as idéias 
delirantes e ducinaçóes são 'transitórias e fragrnenthiA, a conduta k irres- 
pons8vel e imprevisível e os maneuismos são comuns. O estado de ânimo é 
s n p d i d  e inadequado, acompanhando-se de risos tolos, ou sorrisos de auto- 
marfaçHo ou absortos, ou por maneira arrogante, car-, maneirismcw, brinca- 



deiras, queixas hipocondríacas e frases reiteradas. O pensamento é desorgani- 
zado. Existe uma tendência para permanecer solitário e a conduta parece ca- 
recer de propósito e sentimento. Esta forma de esquizofrenia geralmente co- 
meça entre 15 a 25 anos de  idade. 

Hebefrenia 

295.2 Tipo catatdnico 
Inclui como característica essencial distúrbios psicomotores proeminentes, alter- 
nando-se frequentemente entre extremos tais como a hipercinesia e o estiipor 
ou a obediência automática e o negativismo. Atitudes a que os pacientes foram 
compelidos a tomar podem manter-se por longos períodos; se as pernas do 
paciente são colocadas em uma posiçáo forçada, assim podem pennanecer 
durante algum tempo após haver sido eliminada a força externa. Uma carac- 
terística notável desta afecção pode ser a agitação grave. As vezes ocorrem 
também manifestações depressivas ou hipocondríacas. 

Agitação I Catalepsia 
Estupor catatônica (o )  Catatonia I esquizo- 
Excitação Flexibilidade frênica 

cérea J 
295.3 Tipo paranóide 
Forma de esquizofrenia na qual idéias delirantes relativamente persistentes, 
acompanhadas às vezes de alucinações, dominam o uadro clínico. As idéias 
delirantes são frequentemente de perseguição, mas po 3 em tomar outras formas 
[por exemplo, de ciúmes, origem ilustre, missão messiànica ou mudanças so- 
maticas]. As alucinações e o comportamento excêntrico podeni ocorrer; em 
alguns casos a conduta está seriamente afetada desde o início da doença, os 
distúrbios de pensamento são vultuosos e podem se desenvolver afetividade 
rasa com delírio e alucinações fragmentárias. 
Esquizofrenia parafrênica 
Exclui: estado paranóide involutivo (297.2) 

paranóia (297.1 ) 

295.4 Episódio esquizofrênico agudo 
Transtornos esquizofrênicos diferentes dos enumerados acima, em que ocorre 
um estado semelhante ao do sonho com ligeira obnubilaçáo da consciência e 
perplexidade. As coisas externas, pessoas e acontecimentos podem revestir-se 
de si nificaçáo pessoal para o paciente. Podem ocorrer idéias de referência e 
d i s t d i o s  eniocionais. Em muitos desses casos a remissáo ocorre no período de 
poucas semanas ou meses, mesmo sem tratamento. 

Ataque esquizofreniforme Psicose esquizofreniforme ( tipo 
Onirofrenia confusional ) 
Exclui: formas agudas de esquizofrenia de tipo: 

catatônico (295.2) 
hebefrênico (295.1 ) 
paranóide (295.3 ) 
simples (295.0) 

295.5 Esquizofrenia latente 
Não foi possível formular uma descrição completamente aceitável deste quadro 
mental. Náo se recomenda esta categoria para uso generalizado, entretanto 
apresenta-se uma descrição da mesma para aqueles que acreditam que ela possa 
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ser útil: trata-se de quadro mental que se manifesta atravb de comportamento 
excêntrico ou inconse uente e de anomalias do afeto que dão a impressão de 
es uizofrenia apesar 2 e não haver manifestação, presente ou passada, de ano- 
maias esquizofrênicas definidas e características. Os termos de inclusão indi- 
cam que este é o melhor lugar para classificar algumas outras variedades de 
esquizofrenia mal definidas. 

Esquizofrenia: Esquizofrenia: 
marginal (limítrofe, "border- pseudoneurótica 

line" ) pseudopsicótica 
pré-psicótica Reação esquizofrênica latente 
prodrbmica 

Exclui; personalidade esquizóide (301.2) 

295.6 Esquizofrenia residual 
Forma crônica de  esquizofrenia em que os sintomas que persistem desde a 
fase aguda perderam grande parte de  sua intensidade. A resposta emocional 
está embotada e os transtornos do pensamento, mesmo quando acentuados, 
não impedem a execuçáo de tarefas de  rotina. 
Esquizofrenia cr6nica indife- Estado residual (esquizofrênico) 

renciada 
Estado esquizofrênico residual 

295.7 Tipo esquizoafetivo 
Psicose em que características maníacas ou depressivas marcantes misturam-se 
com características esquizofrênicas tendendo para uma remissão sem defeito 
permanente, mas com propensão a recidiva. O diagnóstico deve ser feito apenas 
quando ambos sintomas afetivos e esquizofrênicos forem marcantes. 

Esquizofrenia cíclica Psicose: 
Psicose esquizoafetiva esquizofreniforme, tipo afetiva 

mista, esquizofrênica e afetiva 

295.8 Outras 
Esquizofrenia de tipo especificado não classificável em 295.0-295.7. 
Esquizofrenia aguda (indi- Esquizofrenia cenestopática 

ferenciada ) 
Esquizofrenia atipica 
Exclui: autismo infantil (299.0) 

295.9 Não especificadas 
Para ser usada somente como último recurso. 

Esquizofrenia SOE Reação esquizofrênica SOE 
Psicose esquizofreniforme SOE 

296 Psicoses afetivas 

Transtornos mentais geralmente recidivantes em que ocorre um transtorno 
grave do estado de animo caracterizado principalmente por depressão e ansie- 
dade mas que se manifesta também como exaltação e excitação que se acom- 
panha por um ou mais dos seguintes sintomas: idéias delirantes, perplexidade. 
noções distoreidas de  si mesmo, transtornos da perceçáo e comportamento; todos 
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estes em concordrlncia com o estado de ânimo predominante do paciente tais 
como as alucinações quando estas ocorrem. Hb forte tendencia para o suicídio. 
Por razbes práticas, os transtornos leves do estado de Hnimo podem também 
ser incluídos aqui desde que os sintomas coincidam de perto com as des- 
crições apresentadas; isto se aplica particularmente para a hipomania leve. 

Exclui: depressão neurótica (300.4) 
excitaçiio reativa (298.1) 
psicose depressiva reativa (298.0) 

296.0 Psicose maníaco-depressioa, tipo maníaco 
Transtornos mentais caracterizados por estados de exaltação ou de excitação 
que não correspondeiii 3 situação do paciente e que variam desde uma viva- 
cidade aumentada [liipomania] até uma excitaçáo violenta e quase incontro- 
lável. Sáo coiiiuns a ngressividade e raiva, fuga de idéias, distraibilidade, juizo 
perturbado e idéias de grandeza. 

Hipomania SOE Psicose ou reação maníaco-de- 
Mania ( monopolar) SOE pressiva: 
Psicose hipomaníaca hipomaníaca 
Psicose maníaca maníaca 

Transtorno maníaco 
Exclui: tipo circular se houvei um ataque prévio de depressão 

(296.2) 

296.1 Psicose. maniaco-depressioa, tipo depressiuo 
Psicose afetiva na qual existe ânimo depressivo generalizado com tristeza, aba- 
timento e certo grau de ansiedade. Ocorre frequentemente diminuiçáo da ?ti- 
vidade mas pode também haver inquietude s agitação. HA tendência pronun- 
ciada para recidiva e em poucos casos esta omrre a intervalos regulares. 

Depressão: 3lelancolia involutiva 
endógena Psicose depressiva 
monopolar Reação maníaco-depressiva, de- 
psicótica pressiva 

Exclui: depressão SOE (311 ) 
tiio circular, caso ataque prévio tenha sido de tipo ma- 

níaco (296.3) 

296.2 Psicose maníaco-depressiva Mrcular, fase maniata 
Psicose afetiva que ocorre em ambas as formas depressiva e maníaca, alter- 
nando-se uma e outra ou separadas por um intervalo de  normalidade, mas, 
na qual, a forma maníaca ocorre presentemente. A fase maní~ca  é muito me- 
nos frequente do que a depressiva. 

Transtorno bipolar, fase maníaca - 
Exclui: oscilações de ânimo breves e compensatórias ou de  reação 

( 296.8 ) 

296.3 Psicose maniaco-depressioa circular, fase depresiva 
Tipo circular (ver 296.2) na qual a forma depressiva ocorre presentemente. 
Transtorno bipolar, fase depressiva 
Exclui: osc~aGões de ânimo breves e compensatórias ou de reação 

(296.8) 
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296.4 Psicose manlaco-depressiva circular, mista 
Trata-se de  uma psicose afetiva na qual sintomas maníacos e depressivos esta0 
presentes ao mesmo tempo. 

296.5 Psicose maníaco-depressiva, tipo circular, f o m  presente não 
especi f icada 

Tipo circular (ver 296.2) na qual a forma presente não está especificada se 
maníaca ou depressiva. 

296.6 Psicose manáuco-depressiva, outros tipos e os não especifi- 
cados 

Usar este cbdigo para casos em que não existe outra informaçáo disponivel, 
exceto a do termo não especificado, qual seja, psicose maníaco-depressiva, ou 
para síndromes que correspondem As descrições dos tipos depressivo (296.1) 
ou maníaco (296.0), os quais, por outros motivos, não podem ser classifica- 
dos em 296.0-296.5. 

Psicose maníaco-depressiva: Reação maníaco-depressiva 
SOE Sindrome SOE 
tipo misto 

296.8 Outras 
Exclui: psicoses psicogenéticas afetivas (298.-) 

296.9 Não especificadas 
Psicose afetiva SOE Melancolia SOE 

297 Estados paranóides 
Exclui: ciúme alcoólico (291.5) 

esquizofrenia paranóide (295.3) 
reação paranóide aguda (298.3) 

297.0 Estado paranóide simples 
Psicose aguda ou crônica, não classificável como esquizofrenia ou como psicose 
afetiva, cujos principais sintomas são as idéias delirantes, particularmente de 
ser influenciado, perseguido ou tratado de alguma forma especial. As idéias 
delirantes são de caráter completamente f i o ,  elaborado e sistematizado. 

297.1 Paradia 
Psicose crônica rara na qual idéias delirantes sistematizadas construídas logi- 
camente desenvolveram-se gradualmente sem a presença de  alucinações con- 
comitantes ou de traiistornos de pensamento de tipo esquizofrênico. As idéias 
delirantes são principalmente de grandeza [o profeta ou o inventor paranóico], 
d e  perseguição ou de anormalidade somática. 

Exclui: transtorno paranóide da personalidade (301.0) 

297.2 Parafrenia 
Psicose paranóide na qual ocorrem alucinaC?>es evidentes, frequentemente de 
diversos tipos. Os sintomas afetivos e as transtornos do pensamento, caso este- 
jam presentes, nHo dominam o quadro clínico, estando bem preservada a perso- 
nalidade. 

Estado paranóide involutivo Parafrenia tardia 
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297.3 Psicose induzida 
Psicose principaimente com idkias delirantes, geralmente crônica e sem carac- 
terísticas flóridas, a qual parece ter-se desenvolvido como resultado de um 
relacionamento muito prbximo, senão dependente, com uma outra pessoa que 
já tem uma psicose semelhante. Os delírios são ao menos parcialmente com- 
partilhados pelos pacientes. Os raros casos em qiie diversas pessoas são afeta- 
das também devem ser incluídos aqui. 

"Folie A deux" Transtorno paranóide induzido 

297.8 Outros 
Estados paranbides que, apesar de parecidos de muitos modos com estados 
esquizofrênicos ou afetivos, não podem ser facilmente classificados em n e  
nhuma das categorias precedentes nem em 298.4. 

Delírio sentivo de Paranóia querelante 
auto-referência 

Exclui: estado paranóik senil (297.2) 

Estado 
Psicose paranóide SOE 
Reação 1 
298 Outras psicoses não-orgAnicas 

As categorias 298.0-208.8 devem ser restritas ao pequeno grupo de afecçbes 
psicbticas que são em grande parte ou totalmente atribuídas a uma experi- 
ência existencial recente. Não devem ser usadas para a vasta gama de psicoses 
nas quais fatores ambientais tem alguma [mas não a maior] influência na 
etioiogia. 

298.0 Tipo depressiuo 
Psicose depressiva que pode ter sintomas semelhantes aos da psicose maníaco- 
depressiva, tipo depressivo ( 296.1 ), mas aparentemente provocada por expe- 
riências de aflição e tristeza, tais como a perda de um ente querido, ou um 
desgosto ou frustração severos. Pode haver menos variacão diurna dos sinto- 
mas que em 296.1 e as idéias delirantes são frequenteiliente compree.nsíveis 
no contexto das experiências existenciais do paciente. Com frequência ocorrem 
graves distúrbios do comportamento, por exemplo, tentativas sérias de suicídio. 

Psicose depressiva psicogenética 
Psicose depressiva reativa 
Exclui: depressiio neiirótica (300.4) 

psicose maníaco-depressiva, tipo depressivo (296.1) 

298.1 Tipo agitado 
Psicose afetiva com sintomas semelhantqs aos da psicose maníaco-depressiva 
de  tipo maníaco mas aparentemente provocada por sobrecarga en~ocional. 

Exclui: psicose maárfaco-depressiva, tipo maníaco (296.0) 
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298.2 Confusão reatioa 
Transtornos mentais com obnubilação da consciência, desorientação [ainda ue 
menos marcada do que na confusão orgânica] e acessibilidade diniinuída, Tre- 
quentemente acompanhada por uma atividade excessiva e aparentemente PIO- 
vocada por sobrecarga emocional. 

Confusão psicogenética Estado crepuscular psicogenético 
Exclui: estado confusional agudo (293.0) 

298.3 Reação parardide aguda 
Estados paranóides aparentemente provocados por uma sobrecarga emocional. 
A sobrecarga emocional muitas vezes é interpretada erroneamente como um 
ataque ou ameaça. Tais estados são particularmente passíveis de ocorrer em 
prisioneiros ou na forma de reaçóes agudas a ambientes estranhos ou amea. 
çadores, por exemplo, nos imigrantes. 

"Bouffée" delirante 
Exclui: estados paranóides (297.-) 

298.4 Psicose parardide psicogenética 
Psicose paranóide psicogenética ou reativa de qualquer tipo a qual é mais 
protraída do que as reaçóes agudas compreendidas em 298.3. Quando ocorrer 
um diagnóstico de  psicose paranóide psicogenética sem especificaçáo de "agu- 
da", este código deve ser usado. 

Psicose paranbide reativa protraida 

298.8 Outras psicoses reatiuas e as não especificadas 
Estupor psicogenético Psicose psicogenética SOE 
Psicose histérica 

298.9 Psicose não especificada 
Para ser usada somente como iiltimo recurso, quando nenhum outro termo 
pode ser usado. 

Psicose SOE 

299 Psicoses específicas da infância 

Esta categoria deve ser usada somente para as psicoses que sempre se iniciam 
antes da puberdade. As psicoses dos adultos, tais como a esquizofrenia e a 
psicose maníaco-depressiva quando apresentarem-se na infância devem ser 
codificadas em outra parte sob os títulos adequados - por exemplo, 295 e 
296 para os exemplos mencionados. 

299.0 Auttsmo infantil 
Síndrome presente desde o nascimento ou de início uase invariavelmente nos 
primeiros 30 meses de idade. As respostas aos estimu%s auditivos e pa vezes 
aos visuais são anormais e existem comumente graves problemas de compre- 
ensiio da linguagem falada. O início da fala é retardada e, caso se desenvolva, 
caracteriza-se por ecolalia, inversão de  pronomes, estrutura gramatical imatura 
e inabilidade para usar termos abstratos. Geralmente há um comprometimento 
do uso social tanto da linguagem verbal quanto dos gestos. Os problemas de  
relacionamento social são mais graves antes dos cinco anos de  idade e incluem 
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um coiilprometimento do desenvolvimento da capacidade para olhar de frente 
o interlocutor. das ligações sociais e do brinquedo cooperativo. O comporta- 
mento ritualizado é coinum e pode incluir rotinas anormais, resistência a mu- 
danças, ligação com objetos bizarros e padrões estereotipados de brincar. Estão 
diminuídas as capacidades para o pensamento abstrato ou simbólico e para o 
brinquedo imaginativo. O nível de inteligência varia desde o severamente in- 
ferior, passando pelo normal e atingindo até o superior. O desempenho é 
comumente melhor em tarefas que envolvem a memória rotineira ou habilidades 
visoespaciais ao invés daquelas que exigem habilidades simbólicas ou linguís- 
ticas. 

Autismo infantil 
Psicose infantil 

Síndrome de Kanner 

Exclui: psicose desintegrativa (299.1) 
síndrome esquizofrênica da infância (299.9) 
síndrome de Heller (299.1) 

299.1 Psicose desintegratiua 
Transtorno no qual um desenvolvimento normal ou quase normal durante i)s 
primeiros anos é seguido por perda de habilidades sociais e da fala, junta- 
mente com r;ave transtorno das emcçdes, do comportamento e do relaciona- 
mento. ~eratnlente  esta perda da fala e da competência social acontece no 
decorrer de um período de poucos meses e acompanha-se de emergência de 
h peratividade e esteretotipias. Na maioria dos casos ocorre comprometimento 
intelectual, entretanto este não se constitue em parte necessária do transtorno. 
Esta afecção pode seguir-se a uma doença cerebral evidente - tal como encefalite 
pelo vírus do sarampo - mas também p3de ocorrer na ausência de qualquer 
dano ou doença cerebral orgânica. Usar cbdipo adicional para identificar qual- 
quer transtorno neurológico associadq. 

Síndrome de Heller 

Exclui: autismo infantil (299.0) 
síndrome esquizofrênica da infância (299.9) 

299.8 Outras 
Diversas psicoses infantis atípicas as quais podem apresentar algumas das ca- 
racterísticas, mas não todas, do autismo infantil. Os sintomas podem incluir 
moviinentos repetitivos estereotipados, hipercinesia, automutilação, desenvolvi- 
mento retardado da fala, ecolalia e relacionamento social prejudicado. Tais 
transtornos podem ocorrer em criancas de qualquer nível de inteligência mas 
apresentani-se comumente naquelas com deficiencia mental. 

Psicose atípica da infância 

Exclui: esterotipias simples sem distúrbios psicóticos (307.3) 

299.9 Não especificadas 

Esquizofrenia, tipo infantil SOE 
Psicose infantil SOE 
Síndrome esqulzofrênica da infância SOE 

Exdui: esquizofrenia típica da idade adulta que ocorre na infân- 
cia (295.0-295.8) 



TRANmmos N E ~ T I C O S ,  TRANSTORNOS DA PERSONALIDADE E OUTROS 
TRANSTORNOS MENTAIS N-40-PSICÓTICOS (300-316) 

300 Transtornos neuróticos 

A distinção entre neurose e psicose é difícil e continua sujeita a discussão. En- 
tretanto, a denominação foi mantida tendo em vista seu emprego generalizado. 
Os transtornos neuróticos são transtornos mentais sem uma base orgânica de- 
monstrável nos quais o paciente pode apresentar uma razoável compreensão 
e uma experiência inalterada da realidade, não a confundindo com suas expe- 
riências mórbidas subjetivas e suas fantasias. O comportamento pode estar 
muito afetado, apesar de comumente permanecer dentro de limites socialmente 
aceitáveis, porém, a personalidade não se desorganiza. Suas principais mani- 
festações incluem ansiedade excessiva, sintomas histéricos, fobias, sintomas 
obsessivos e compulsivos, e depressão. 

300.0 Estados de ansiedade 
Várias combinações de manifestações físicas e mentais de ansiedade que não 
podem ser atribuídas a um perigo real e que ocorrem em forma de ataques 
ou como um estado persistente. A ansiedade é geralmente difusa e pode chegar 
ao pânico. As vezes outras características neuróticas, tais como sintomas obses- 
sivos ou histéricos, podem estar também presentes, mas sem dominar o quadro 
clínico. 

Estado ( neurótico ) ansioso Ataque 
Neurose de ansiedade Estado de pânico 
Reação ansiosa Transtorno 
Exclui: neurastenia (300.5) 

transtomos psicofisiológicos (306.-) 

Transtornos mentais nos quais alguns motivos, que o paciente parece não per- 
ceber, produzem quer uma limitação do campo da consciência quer distúrbios 
da função motora ou sensorial os quais podem representar uma vantagem 
psicológica ou um valor simbólico. Esta neurose pode caracterizar-se por fe- 
namenos conversivos ou dissociativos. Na forma conversiva os principais ou 
únicos sintomas consistem em distúrbios psicogenéticos da função de alguma 
parte do corpo, por exemplo, paralisia, tremor, cegueira, s u r d a  ou convulsões. 
Na variedade dissociativa a característica mais proeminente k um estreita- 
mento do campo da consciência que parece servir a um propósito inconsciente, 
comumente acompanhado ou seguido de  uma amnésia seletiva. Podem ocorrer 
mudanças dramáticas, embora essencialmente superficiais, da personalidade, 
algumas vezes na forma de fugas [estado errante]. O comportamento pode imi- 
tar psicose, ou, meihor, a idéia que o paciente tem de psicose. 

Astasia-abasia histérica Personalidade múltipla 
Histeria SOE Reação de conversão 
Histeria de conversão Reação ou estado dissociativo 
Neurose de renda Síndrome de Ganser, histélrica 
Exclui : anorexia nervosa (307.1 ) 

reação de ajustamento (309.-) 
reação global a sobrecarga emocional (308.-) 
personalidade histérica (301.5) 
transtornos psicofisiológicos (306.-) 
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Estados neuróticos com medo anormalmente intenso de certos objetos ou de 
situações especificas ue normalmente não produziriam tal efeito. Se a an- 
siedade tende a aps% ar-se de uma situaçáo ou objetos específicos para um 
conjunto mais amplo de circunstâncias, torna-se idêntica ou semeihante ao 
estado de ansiedade e deve sei. classificada como tal (300.0). 

Agorafobia 
Claustrofobia 
Fobia SOE 

Fobia de animais 
Histeria de ansiedade 

Exclui: estado de ansiedade (300.0) 
fobias obsessivas (300.3) 

Estados nos quais o sintoma saliente k um sentimento de compulsáo subjetiva 
- ao qual o paciente deve resistir - para efetuar alguma açáo, insistir numa 
idéia, recordar uma experiência ou ruminar sobre uma questão abstrata. A 
intromissáo de pensamentos indesejáveis, a insistência em determinadas pala- 
vras ou idkias, as ruminações ou associações de pensamento sáo percebidas 
pelo paciente como inapropriadas ou sem sentido. Os impulsos imperativos 
ou idéias obsessivas são reconhecidas como elementos estranhos A penonali- 
dade, entretanto procedentes do próprio eu. Os atos obsessivos podem ser 
procedimentos quase rituais destinados a aliviar a ansiedade, por exemplo, 
lavar-se as mãos para evitar a contaminaçáo. As tentativas para afastar 09 

pensamentos ou impulsos indesejáveis podem conduzir a uma severa luta in- 
tema, acompanhada de intensa ansiedade. 

Neurose anancástica Neurose compulsiva 

Exclui: sintomas obsessivo-compulsivos que ocorrem (na, nos) 
depressão endó ena (296.1) 
esquizofrenia ( 8 95.-) 
estados orgilnicos, por exemplo, encefalite 

300.4 Depressão neurdtica 
Transtorno neurótico caracterizado por uma depressão desproporcional que 
geralmente se apresenta depois de uma experiência dolorosa; não inclui entre 
suas características idéias delirantes nem alucinações, e, frequentemente, há uma 
preocupaçiio com o trauma psíquico que precedeu a doença. por exemplo, a 
perda de um ente querido ou de algo possuído. A ansiedade também está 
presente com frequência e os estados combinados de ansiedade e depressáo 
devem ser incluídos aqui. A distinção entre neurose depressiva e psicose de- 
pressiva não deve basear-se apenas no grau de depressáo mas também na 
presença ou ausência de outras características neuróticas e psicóticas e sobre as 
perturbações do comportamento do paciente. 

Depressão ansiosa Estado depressivo neurótico 
Depressão reativa Reação depressiva 

Exclui: depressão SOE (311) 
psicose maníaco-depressiva, tipo depressivo (296.1) 
psicose reativa depressiva (298.0) 
reação de ajustamento com sintomas depressi~os (309.0) 
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Transtorno neurótico caracterizado por fadiga, imtabilidade, cefaléia, depressão, 
insania, dificuldade de concentração e falta de capacidade para o prazer 
[anedonia]. Pode seguir-se a ou acompanhar uma infecção ou um estado de 
esgotamento, ou apresentar-se em conseqüência de uma sobrecarga emocional 
contínua. Caso a neurastenia esteja associada a um transtorno físico, este 
último deve também ser codificado. 

Debilidade nervosa 
Exclui: depressão neurótica (300.4) 

estado de ansiedade (300.0) 
transtornos mentais não psicóticos especificados conse- 

qúentes a lesão cerebral orgânica (310.-) 
transtornos psicofisiológicos (306.-) 

Transtornos neuróticos com estado desagradável de percepção distorcida, na 
qual objetos externos ou partes do próprio corpo são percebidos como que 
alterados em sua qualidade, irreais, remotos ou automatizados. O paciente tem 
consciência da natureza subjetiva da mudança pela qual passa. A despersonali- 
zação pode ocorrer como uma das características de diversos transtornos men- 
tais, incluindo depressão, neurose obsessiva, ansiedade e esquizofrenia; nesse 
caso tal afecção não deve ser classificada aqui mas na categoria principal 
correspondente. 

Desrealização (neurótica) 

Transtorno neurótico em que as características marcantes são preocupação 
excessiva com a própria saúde em geral ou com a integridade e o funcio- 
namento de alguma parte de seu corpo, ou, com menor frequência, com sua 
mente. Está geralmente associada a ansiedade e depressão. Pode ocorrer conio 
uma das características de  um transtorno mental grave e, nesse caso, não 
deve ser classificada aqui mas na categoria principal correspondente. 

Exclui: esquizofrenia (295.-) 
histeria (300.1 ) 
neurastenia (300.5) 
psicose maníaco-depressiva, tipo depressivo (296.1) 
transtorno obsessivo (300.3) 

300.8 Otttros transtornos neuróticos 
Transtornos neuróticos não classificados em outra parte, por exemplo, a neu- 
rose ocupacional. Os pacientes com neurose mista não devem ser classificados 
,nesta categoria mas de acordo com os sintomas predominantes que apresentam. 

Neurose ocupacional, inclusive a cãimbra dos escritores 
Neurose psiiastênica 
Psicastenia 
Transtorno de Briquet 

300.9 Não especificadds 
Para ser usado somente como último recurso. 

Neurose SOE Psiconeurose SOE 
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301 Transtornos da personalidade 
Padrões de comportamento desajustados e profundamente arraigados que são 
reconhecidos geralmente desde a adolescência ou antes e que persistem du- 
rante maior parte da vida adulta, apesar d e  se tomarem menos óbvios na 
idade madura ou na velhice. A personalidade é anormal tanto em relação ao 
e uilibrio dos seus componentes, em suas qualidades e expressão, quanto em 
r lacão ao seu aspecto total. Em virtude desse desvio ou psimpatia o paciente 
sofre ou os outros tèm de sofrer e ocorre um efeito adverso sobre o indivíduo 
ou sobre a sociedade. Inclui o que algumas vezes é chamado de personalidade 
psimpática, mas caso esta tenha sido determinada primariamente por mau 
funcionamento do cérebro, não deveria ser classificado aqui mas como uma 
das síndromes cerebrais orgânicas não-psicóticas (310). Quando o paciente 
apresenta uma anomalia da personalidade diretarnente relacionada à sua neu- 
rose ou psicose, por exemplo, personalidade esquizóide e esquizofrênica, ou 
personalidade anancástica e neurose obsessivo-compulsiva, deve ser diagnos- 
ticada também a neurose ou psicose pertinente em evidência. 

Neurose de caráter 

301.0 Transtorno parandide da- personalidade 
Transtomo da personalidade no qual há uma sensibilidade excessiva a contra- 
riedades ou a tudo que seja interpretado como humilhações e rejeições, uma 
tendência para distorcer as experiências interpretando os atos neutros ou amis- 
tosos de outros como hostis ou depreciativos e um sentido combativo e tenaz 
dos direitos pessoais. Pode haver uma inclinaçáo para o ciúme ou a um senti- 
mento exagerado da própria importância. Estas pessoas podem sentir-se irre- 
mediavelmente humilhadas e enganadas; outras, do mesmo modo excessivamen- 
te sensíveis, são agressivas e insistentes. Em todos os casos há uma auto-refe- 
rência excessiva. 

Personalidade fanática Traços paranóides 
Personalidade paranóide - 
Exclui: esquizofrenia paranóide (295.3) 

estados paranóides (297.-) 
paranóia alcoólica (291.5) 
reaçáo paranóide aguda (298.3) 

301.l Transtorno afetivo da personalidade 
Transtomo da personalidade caracterizado por uma predominância ao longo 
da vida de  um estado de ânimo pronunciado o qual pode ser persistentemente 
depressivo ou exaltado ou apresentar-se alternando uma forma e outra. Durante 
os períodos de exaltação existe otimismo inabalável e gosto acentuado pela 
vida e pela atividade, ao passo que os períodos de depressão sáo marcados pela 
depressáo, pessimismo, perda de energia e sentimento de futilidade. 

Personalidade ciclóide Personalidade depressiva 
Personalidade ciclotímica 
ExcIui: ciclotimia (296.2-296.5) 

depressão neurótica (300.4) 
neurastenia (300.5) 
psicoses afetivas (296.-) 

301.2 Transtorno esquizdide da personalidade. 
Transtorno da personalidade no qual há afastamento dos contatos afetivos, so- 
ciais ou de outros tipos, com preferência autista pela fantasia e pela reserva 



TRANSTORNOS MENTAIS 197 

introspectiva. O comportamento pode ser ligeiramente excêntrico ou indicar a 
fuga de situações competitivas. A aparente frieza e o desinteresse podem 
encobrir incapacidade para expressar sentimentos. 

Exclui: esquizofrenia ( 295.-) 

301.3 Transtorno explosivo da personalidade 
Transtorno da personalidade caracterizado por instabilidade de estado de ânimo 
com possibilidade de explosóes de raiva, ódio, violência ou afeição. A agressão 
pode ser expressa através de palavras ou de violência física. As explosóes não 
podem ser prontamente controladas pelas pessoas afetadas, as quais, entretanto, 
não são propensas a manifestar comportamento anti-social. 

Agressividade Reação agressiva 
Emotividade patológica Personalidade agressiva 
Instabilidade emocional (exces- Personalidade querelante 

siva ) 
Exclui: neurose histérica (300.1) 

personalidade dissocial ( 301.7) 

301.4 Transtorno anancástico da personalidade 
Transtomo da personalidade caracterizado por sentimentos de insegurança pes- 
soal, dúvida e imperfeição conduzindo a escrupulosidade, controle, teimosia 
e prudência excessivas. Podem ocorrer pensamentos ou impulsos insistentes e 
indesejáveis que não chegam a ter a gravidade da neurose obsessiva. Mani- 
festam-se o perfeccionismo e a precisão meticulosa e a necessidade de controlar 
repetidamente numa tentativa de garanti-los. Podem ser notórias a rigidez e 
a dúvida excessiva. 

Personalidade compulsiva Personalidade obsessiva 
Exclui: estado fóbico (300.2) 

transtorno obsessivo-compulsivo (300.3) 

301.5 Transtomo histérico da personalidade 
Transtomo da personalidade caracterizado por afetividade superficial e lábil, 
dependência de outros, necessidade de  apreçg e de atençáo, sugestionabilidade 
e teatralidade. Apresenta-se frequentemente imaturidade sexual, por exemplo, fri- 
gidez e resposta exagerada aos estímulos. Sintomas histéricos [neurose] podem 
desenvolver-se sob tensão emocional. 

Personalidade histribnica Personalidade psicoinfantil 
Exclui: neurose histérica (300.1 ) 

301.6 Transtorno astênico da persorualidade 
Transtorno da personalidade caracterizado por condescendência passiva com 
os desejos dos mais velhos e de outras pessoas e por uma resposta débil e 
inadequada às demandas da vida diária. A falta de vigor pode apresentar-se 
nas esferas intelectual e emocional; há pouca capacidade para o prazer. 

Personalidade dependente Personalidade passiva 
Personalidade inadequada 
Exclui: neurastenia (300.5) 
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302.8 Outros 
Fetichismo Sadismo 
Masoquismo 

302.9 Não especificados 

303 Síndrome de dependência do Qlcool 
Estado psíquico e também geralmente físico resultante da ingestáo de 81c00\ 
caracterizado por reaçóes de comportamento e outras que sempre incluem uma 
compulsão para ingerir álcool de modo contínuo ou peri6dico a fim de expe- 
rimentar seus efeitos psíquicos e por vezes evitar o desconforto de sua falta; 
a tolerância ao mesmo podendo ou não estar presente. Uma pessoa pode 
apresentar dependência do álcool e de outras drogas; neste caso também 
codifique em 304 adequadamente. Se a dependência estiver associada a psicose 
alcoólica ou a complicaçóes físicas, ambas devem ser codificadas. 

Alcoolismo crbnico Embriaguez aguda no alcoolismo 
Dipsomania 
Exclui: complicações físicas do álcool, tais como: 

cirrose do fígado (571.2) 

304 Dependência de drogas 
Estado psí uico e por vezes também físico resultante do uso de uma droga, 
caracteriza~o por reacóes de comportamento e outras que sempre incluem uma 
compulsáo para usar droga de modo contínuo ou periódico a fim de experi- 
mentar seus efeitos psíquicos e por vezes evitar o desconforto de sua falta. 
A tolerância B mesma pode ou não estar presente. Uma pessoa pode apresentar 
dependência de mais de uma droga. 

Exclui: abuso de drogas sem dependência (305.-) 

304.0 Tipo motfina 
Alcalóides do ópio e seus Heroína 

derivados Metadona 
Drogas sintéticas de efeitos Opio 

morfínicos 

304.1 Tipo barbitútico 
Barbitúricos 
Sedativos e tranqúiiizantes não barbitúricos com efeito semelhante: 

clordiazepóxido 
diazepam 
glutetimida 
meprobamato 

304.2 Cocaína 
Folhas e derivados da coca 
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304.3 Cannabis 
Haxixe ( hashish ) Marijuana 
Maconha 

304.4 Tipo anfetamina e outros psicoestimulantes 
Metilfenidato Femetrazina 

304.5 Alucindgenos 
LSD e derivados Psilocibina 
Mescalina 

304.6 Outras 
Abuso de absinto Aspiração de cola 
Exclui: dependência do fumo (305.1) 

304.7 Associações de drogas tipo morfina e qualquer outra 

304.8 Associuçoes excluindo drogas tipo morfina 

304.9 Não especificada 
Abuso de drogas SOE Dependência de drogas SOE 

305 Abuso de drogas sem dependência 

Inclui casos em que urna pessoa, para a qual nenhum outro diagnóstico é 
possível, receba assistência médica em virtude dos efeitos adversos de uma 
droga da qual ela não é dependente (como definida em 304.-) e que tenha 
feito uso por iniciativa própria em detrimento de sua saúde ou atuaçáo social. 
Quando o abuso de drogas é secundário a um transtorno mental, este último 
é o codificado. 

Exclui: dependência de drogas (304.-) 
intoxicação por drogas ou medicamentos (960-979) 
síndrome de abstinência de drogas (292.0) 
síndrome de dependência do álcool (303) 

305.0 Alcool 
Casos de intoxicação aguda ou efeitos de ressaca. 

Bebedeira SOE Ingestão excessiva de álcool SOE 
Embriaguez SOE Ressaca (do álcool) 
Exclui: complicações físicas do álcool, tais como: 

cirrose do fígado (571.2) 
epilepsia ( 345.-) 
gastrite (535.3) 

psicoses alcoólicas (291.-) 

305.1 Fumo 
Casos em que o fumo é usado em detrimento da saúde de uma pessoa ou 
de sua atuaçáo social ou em que ocorre a dependência do fumo. A depen- 
dência está incluída aqui ao invés de em 304.- porque o fumo difere de 
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outras drogas que determinam dependhcia em relaçáo aos seus efeitos psico- 
t6xicos. 
Dependencia de fumo 

305.2 Cannabis 

305.3 Alucinógenos . 
Casos de intoxicação aguda ou "más viagens". 

Reação ao LSD 

305.4 Barbitúricos e tranqiiilizantes 
Casos em que uma pessoa fez uso de drogas em detrimento de sua saúde ou 
atuação social em doses ou por períodos superiores aos considerados como 
terapêuticas. 

305.5 Tipo morfina 

305.6 Tipo cowína 

305.7 Drogas tipo anfetamina 

305.9 Outras, com&& ou não especificadas 
"Hábito laxativo" Uso de drogas ou de remédios não 
Mau uso de drogas prescritos 

306 Disfunções fisiológicas originadas em fatores mentais 

Variedades de sintomas físicos ou tipos de disfunçáo fisiolbgica de origem 
mental sem dano tissular e comumente mediados através do sistema nervo 
autônomo. Os transtornos estão agrupados segundo o sistema orgânico. Os 
códigos 306.0-306.9 não devem ser usados no caso dos sintomas físicos serem 
secundários a um transtorno psiquiátrico classificado em outra parte. Quando 
existir dano tissular codificar em 316. 

Exclui: fatores psíquicos associados a afecçóes físicas com dano 
tissular classificados em outra parte (316) 

histeria (300.1 ) 
transtornos mentais não-psicóticos especificados conse- 

qúentes a dano cerebral orgânico (310.-) 

Torcicolo psicogenético 
Exclui: sindrome de Gilles de la Tourette (307.2) 

tiques (307.2) 

506.1 Respiratória 
Bocejo Soluço (psicogenético) 
Falta de ar Tosse psicogenética 
Hiperventilação 
bclui: asma psicogenbtica (316 e 493.9) 
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Astenia neurocirculatória Neurose cardiovascular 
Neurose cardíaca Transtorno cardiovascular psico- 

genético 
Exclui: taquicardia paroxística psicogenética (316 e 427.9) 

Prurido psicogenético 
Exclui: alopécia (316 e 704.0) 

dermatite (316 e 692.-) 
eczema (316 e 691.8 ou 692.-) psicOgenética(o) 

urticária (316 e 708.-) 

306.4 Gastrintestinuis 
Aerofagia Vômitos cíclicos psicogenéticos 
Exclui: cardioespasmo psicogenético (316 e 530.0) 

colite mucosa (316 e 564.1) 
úlcera duodenal psicogenética (316 e 532.-; 
úlcera gástrica psicogenética (316 e 531.-) 
úlcera péptica psicogenética (316 e 533.-) 
vômitos cíclicos SOE (536.2) 

Dismenorréia psicogenética 
Exclui : dispaurenia ( 302.7) 

enurese (307.6) 
frigidez (302.7) 
impotência (302.7) 

306.7 Dos órgãos dos sentidos 
Exclui: cegueira ou surdez histéricas (300.1 ) 

306.8 Outras 
Ranger de dentes 

306.9 Não especificadas 
Transtorno psicofisiológico SOE Transtorno psicossomático SOE 

307 Síndrome e sintomas especiais não classificados em outra 
parte 

Afecçáo na qual o sintoma ou grupo de sintomas predominantes não faz parte 
integrante de uma afecção fundamental a ser classificada prioritanamente. 
Exclui: quando devidas a transtornos mentais classificados em ou- 

tra parte 
quando de origem orgânica 
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307.0 Gagueira e tartamudez 
Transtorno do ritmo da fala, em que a pessoa sabe precisamente o que quer 
dizer mas é incapaz de dizê-lo naquele momento por causa de uma intemp- 
ção ou prolongamento involuntário e repetitivo de um som. 

Exclui: balbucio ou .lalação (307.9) 
desenvolvimento retardado da fala (315.3) 
disfasia (784.5) 

307.1 AnorexM nervosa 
Transtorno no qual as características principais são recusa ativa e persistente 
de comer e acentuada perda de peso. O nível de atividade e de prontidão é 
particularmente elevado em relação ao grau de emagrecimento. O transtorno 
inicia-se tipicamente em moças adolescentes mas pode As vezes ter início antes 
da puberdade, ocorrendo de modo raro nos homens. A amenorréia é comum 
e pode haver uma variedade de outras alterações fisiológicas que incluem 
pulso e respiração Ientos, temperatura corporal baixa e edema correlato. Os 
inusitados hábitos de comer, as atitudes em relação ao alimento são típicas e 
por vezes a inanição çegue-se ou se alterna com períodos de comer demais. Or 
sintomas psiquiátricos associados são diversos. 

ExcIui': distúrbios de alimentação SOE (307.5) 
perda de apetite (783.0) 

de origem não-orgânica (307.5) 

307.2 Tiques 
Transtornos sem origem orgânica conhecida nos quais a característica proemi- 
nente consiste em movimentos rápidos, involuntários, aparentemente sem pro- 
pósito e frequentemente repetidos que não são devidos a qualquer afecçáo 
neurológica. Qualquer parte do corpo pode estar comprometida mas a face é 
afetada com maior frequência. Apenas uma forma d e  tique pode estar presente 
ou pode ocorrer uma combinação de tiques manifestando-se de modo simul- 
tâneo, alternado ou consecutivo. A síndrome de Gilles de la Tourette refe- 
re-se a um transtorno raro que ocorre em pessoas de  qualquer nível de inte- 
ligência em que tiques faciais e ruídos guturais de natureza semelhante aos 
ti ues são mais acentuados e generalizados e nos quais, em estados posteriores, 
p%vras completas ou sentencas curtas (freqüentemente de contehdo obsceno) 
são proferidas espasmódica e involuntariamente. Ocorre alguma superposiçáo 
com outras variedades de tique. 

Exclui: estereotipias ocorrendo no isolamento (307.3) 
roer unhas ou chupar polegar (307.9) 
tiques de origem orgânica (333.3) 

307.3 Mouimentos estereotipados repetidos 
Transtornos nos quais movimentos voluntários repetidos e estereotipados, não 
devidos a nenhuma afeccão psiquiátrica ou neurológica. constitu~m-se na ca- 
racterística principal. Inclui os maneirismos de bater a cabeça, spasmus nu- 
tans", balançar o corpo, rodopiar, estalar os dedos e piscar de olhos. Esses 
movimentos são particularmente comuns nos casos de deficiência mental com 
comprometimento sensorial e com monotonia do meio ambiente. 
Estereotipias SOE 
Exclui: tiques : 

SOE (307.2) 
de origem orgânica (333.3) 
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307.4 Transtornos específicos do sono 
Esta categoria deve ser usada somente quando não houver possibilidade de 
se fazer diagnóstico médico ou psiquiátrico mais preciso. 

Hipersdnia 
Insònia 
Inversão do ritmo do sono de origem não-orgânica 
Pesadelos 
Sonambulismo 
Terror noturno 1 
Exclui: narcolepsia (347.0) 

quando de causa não especificada (780.5) 

307.5 Outros transtornos da alimentação e os mio especificados 
Esta categoria deve ser usada somente quando não houver possibilidade de 
se fazer um diagnóstico médico ou psiquiátrico mais preciso. 

Perda de apetite 
Pica 
Superalimentação de origem não-orgânica 
Transtorno da alimentação na I 

infância 
Vômitos psicogenéticos 
Exclui: anorexia : 

I 
de causa não especificada (783.0) 
nervosa (307.1) 

superalimentação de causa não especificada (783.6) 
vômitos : 

SOE (787.0) 
cíclicos (536.2) 

psicogenéticos (306.4) 

307.6 Enurese 
Transtorno em que a manifestação principal é uma eliminação persistente e 
involuntária de urina durante o dia ou a noite considerada anormal para a 
idade da pessoa. As vezes a criança não chegou a ter controle estabelecido. A 
enurese episódica ou irregular deve ser incluída. Este transtorno não deve ser 
diagnosticado habitualmente em crianças abaixo dos quatro anos de idade. 

Enurese (primária ) ( secundária ) de origem não-orgânica 
Exclui: enurese de causa não especificada (788.3) 

307.7 Encoprese 
Transtorno em que a manifestação principal 6 uma passagem persistente, vo- 
luntária ou involuntária, de fezes formadas de consistência normal ou quase 
normal em locais náo destinados a este fim no ambiente sociocultural do 
indivíduo. As vezes a criança não chegou a ter controle esfincteriano anal 
em outras chegou a ter controle mas posteriormente tornou-se enccprética 
de novo. Podem ocorrer sintomas psiquiátricos associados variados e a pessoa 
pode sujar-se com fazes. Esta afecçáo não deve ser diagnosticada habitual- 
mente em crianças abaixo dos quatro anos de idade. 
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Encoprese ( contínua ) ( descontínua ) de origem não-orgAnica 
Exclui: encoprese de causa não especificada (787.6) 

307.8 Psicalgia 
Casos em ue se apresentam dores de origem mental, por exemplo, cefalhia 
ou dor lomxar, na eventualidade de não ser possivel um diagnóstico médico 
ou psiquiatrico mais preciso. 

Cefaléia tensional Dor lombar psicogenética 
Exclui: enxaqueca (346.-) 

dores não atribuíveis especialmente a uma causa psicoló- 
gica (na, nas, no, nos): 

articulações (719.4) 
cefaléia (784.0) 
costas (724.5) 
lumbago (724.2) 
membros (729.5) 
reumatismo (729.0) 

307.9 Outros e os nüo especificados 
O emprego desta categoria não deve ser estimulado. A maioria dos itens enu- 
merados nos termos de inclusão não indicam transtornos psiquiátricos rms 
incluem-se tão somente por ainda apresentarem-se como diagnósticos. 

Arrancar cabelos 
Chupar polegar 
Cicio 

Lalacáo 
Masturbação 
Roer unhas 

308 Reaçáo aguda ao "stress" 
Transtornos muito transit6rios de qualquer gravidade e natureza, que ocorrem 
em indivíduos sem qualquer transtorno mental aparente, em resposta a um 
"stress" físico ou mental excepcional, tal como cathstrofe natural ou batalha, 
os quais desaparecem em horas ou dias. 

"Delirium" por esgotamento Tensão emocional (stress) catas- 
Fadiga de combate tr6fica 
Exclui: reação de ajustamento (309.-) 

308.0 Distúrbios predominantes das emoções 
Estados de pânico, excitabilidade, medo, depressões e ansiedade que atendem 
os critérios acima. 

308.1 Distúrbio predominante da consci8ncia 
Fugas que atendem os critérios acima. 

308.2 Distúrbo predominantemente psicomotor 
Estados de agitação e estupor que atendem os critérios acima. 

m.3 Outras 
Distúrbio situacional agudo 
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308.4 Mistas 
Muitas reações globais ao "stress" incluem elementos diversos mas, sempre quan- 
do possível, deve ser feita a codificação específica eni .O, .I,  .2 ou .3, de 
acordo com o tipo preponderante de transtorno. Esta categoria de transtornos 
mistos deve ser usada somente quando existir tamanha mistura que aquela 
codificaçáo não pode ser feita. 

308.9 Não especif icadu 

309 Reação de ajustamento 

Transtornos leves, ou transitórios de duração maior que as reaçóes ao "stress" 
(?&S.-) os quais ocorrem em indivíduos de qualquer idade sem nenhum trans- 
tomo mental aparente e pré-existente. Tais transtornos são muitas vezes rela- 
tivamente circunscritos ou específicos de determinadas situações; geralmente 
são reversíveis e duram apenas poucos meses. Comumente relacionam-se de 
perto no tempo e em conteúdo a estado de "stress" tais como perda de ente 
querido, migração ou experiência de separação. As rea~óes a estados tensionais 
mais acentuados de duração maior que alguns dias também são incluídas aqui. 
Nas crianças, estes transtornos não estão associados a distorções importantes 
do desenvolvimento. 

Exclui: reaçáo aguda a estado tensional acentuado (308.-) 
transtornos neuróticos (300.-) 

309.0 Reação depressiua breve 
Estados de depressáo, n50 ciassificáveis como nianíaco-depressivos, neuróticos 
ou psicóticos, geralmente transitórios, nos quais os sintomas depressivos rela- 
cionam-se de perto no tempo e em conteíido a algum evento estressante. 

Reaçáo de tristeza 

Exclui: depressão neurótica (300.4) 
psicose de ressiva psicogenética (298.0) P psicoses a etivas (296.-) 
reaçáo depressiva prolongada ( 309.1 ) 

309.1 Reação depressiva prolongada 
Estados de depressão, não especificáveis como maníaco-depressivos, psicóticos 
ou neuróticos, geralmente de longa duração, desenvolvendo-se gerliln~ente em 
associação a exposição prolongada a uma situação estressante. 

Exclui: depressão neurótica (300.4) 
psicose depressiva psicogenética (298.0) 
psicoses afetivas (296.-) 
reação depressiva breve (309.0) 

309.2 Com distúrbios predominantes de outras emoções 
Estados que atendem os critérios gerais para a reaçáo de ajustamento, nos 
quais os sintomas principais são de tipo emocional [ansiedade, medo, aflição,] 
mas não especificamente depressivos. 

Ansiedade anormal devida a Choque de culturas 
separação 
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309.3 Com distúrbios predominuntes de conduta 
Transtornos leves ou transitórios, que atendem os critkrios gerais para a reação 
de ajustamento, nos quais o principal distúrbio envolve um dishírbio de con- 
duta. Por exemplo, uma reaflo de tristeza na adolesc&ncia resultando num 
transtorno agressivo ou anti-social seria incluída aqui. 

Exclui: comportamento dissocial sem transtorno psiquiátrico ma- 
nifesto (V71.0) 

distúrbio de conduta SOE (312.-) 
transtorno da personalidade com manifestações sociopáti- 

cas ou associais predominantes (301.7) 

309.4 Com d2stúrbios mistos das emoções e da conduta 
Transtornos que atendem a definição geral, nos quais ambos os distúrbios 
das emoções e da conduta sáo caradedsticas importantes. 

309.8 Outra 
Hospitalismo na infância SOE 
Reação de ajustamento com mutismo eletivo 

309.9 Não especificada . .  
Reação de adaptação SOE Reação de ajustamento SOE 

310 Transtornos mentais não psicóticos, específicos, consecutivos 
a lesão orgânica cerebral 

Nota: Esta categoria deve ser usada somente ara quadros mentais P cuja forma seja determinada pela pato ogia cerebral. 
Exclui: neuroses, transtornos da personalidade ou outras afecções 

não.psicóticas de forma similar à vista nos transtornos 
funcionais em 300.-, 301.-, etc., e usar código adi- 
cional para identificar a afecção física 

310.0 Síndrom do lobo frontal 
Alterações de comportamento após dano a 4reas frontais do cérebro ou após 
intervenção em conexões nervosas das mesmas. H4 uma diminuiçáo geral do 
autocontrole, autovisáo, criatividade e espontaneidade, a qual pode manifes- 
tar-se através de irritabilidade, egoísmo, inquietude e falta de consideração 
pelos outros. A consciência e o poder de concentração estáo muitas vezes re- 
baixadas, mas não deve estar presente necessariamente uma deterioraçáo men- 
surável do intelecto ou da membria. Frequentemente o quadro global é de embo- 
tamento emocional, falta de iniciativa e bradipsiquismo; entretanto, particular- 
mente em pessoas que previamente apresentavam características de energia, 
inquietude ou agressividade, pode ocorrer uma alteração no sentido da impul- 
sividade, ostentação, explosáo de raiva. humor vazio e tolo e no desenvolvi- 
mento de ambiçoes irreais; a direçáo da alteraçáo geralmente depende da 
personalidade prévia. Um grau considerável de recuperaçáo é possível podendo 
esta c~ntinuar-se no decorrer de muitos anos. 

Síndrome da lobotomia Síndrome (estado) pós-leucotomia 
Exclui: síndrome pós-contusão (310.2) 
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310.1 Outros tipos de alterações cognitioas ou da personalidade 
Estados cranicos e leves de distúrbios da memória e de deterioração intelec- 
tual, frequentemente acompanhados de imtabilidade aumentada, lamentações, 
lassitude e queixas de  fraqueza física. Estes estados são muitas vezes associa- 
dos h idade avançada e podem preceder a estados mais graves devidos a 
dano cerebral, classificáveis em demência de qualquer tipo (290.- e 294.-) 
ou em qualquer afecção ein 293.- (Quadros psicóticos orgânicos transitórios). 

Distúrbios de memória leves 
Psicossíndrome orgânica de grau não-psicótico 

310.2 Síndrorne pós-concussão 
Estados que ocorrem após contusão generalizada do ckrebro, em que o quadro 
sintomático pode assemelhar-se Aquele da síndrome do lobo frontal (310.0- 
300.9), porém nosequais, em gditamento, são geralmente proeminentes cefa- 
léia, tonturas, fadiga, insônia e sensação subjetiva de comprometimento da 
capacidade intelectual. O estado de  ânimo pode variar e estados de  tensão 
comuns podem produzir medo e apreensão exagerados. Pode haver intolerân- 
cia acentuada por esforço mental e físico, sensibilidade excessiva ao ruído e 
preocupações hipocondríacas. Os sintomas são mais comuns em pessoas que 
sofreram previamente de transtornos neuróticos ou de personalidade ou no 
caso em que existe uma possibilidade de  compensação. Esta síndrome esta 
particularmente associada ao tipo de lesão fechada onde os sinais de dano 
cerebral localizado são pequenos ou estão ausentes, podendo entretanto ocorrer 
também em outras afecções. 

Síndrome cerebral pós-traumática não-psicótica 
Síndrome ( encefaloriatia ) ~ós-contusão 
"Status poit commcko céribri" 

Exclui: síndrome do lobo frontal (310.0) 
síndrome pós-encefalite (310.8) 
qualquer afecção psicótica orgânica após lesão traumática 

cerebral (290.- a 294.0) 

310.8 Outros 
Incluem-se aqui transtornos que se assemelham a síndrome pós-contusão 
(310.2), associados a doenças infecciosas ou outras doenças d o  cérebro ou 
tecidos vizinhos. 

Outras psicossíndromes orgânicas (parciais) focais 

310.9 Não especificados 

311 Transtornos depressivos não classificados em outra parte 

Estados de depressão, geralmente de intensidade moderada, mas ocasional- 
mente de intensidade acentuada, os quais não possuem especificamente carac- 
terísticas maníaco-depressivas ou de outras depressões psicóticas, e que não 
parecem estar associados a eventos estressantes ou a outras características 
especificadas na depressão neurótica. 

Depressão SOE Transtorno depressivo SOE 
Estado depressivo 



Exclui: depressão neurótica (500.4) 
distúrbio das emoçóes, específico da inftlncia e da adoles- 

cência, acompanhado de miséria e desgraça (infortú- 
nio) (313.1) 

psicoses afetivas (296.-) 
psicose de ressiva psicogenética ( 298.0 ) 
reação agu a a a grandes stress" com sintomas depressivos 

(308.0) 
reação de ajustamento mista com sintomas depressivos 

( 309.4 
reação depressiva breve (309.0) 
reação depressiva prolongada (309.1) 
transtorno afetivo da personalidade (301.1) 

312 Distúrbios de comportamento não classificados em outra 
parte 

Transtornos que compreendem principalmente comportamento de tipo agres- 
sivo e destrutivo e delinquencia. Esta categoria deve ser usada para com- 
portamento anormal em indivíduos de qualquer idade que dão margem a 
desaprovaç80 social, comportamento este. todavia, que n8o faz parte de 
quer outra afecçáo psiquiltrica. Disthrbios emocionais menores podem tam$"k 
estar presentes. O comportamento, a fim de ser incluído nesta categoria deve 
ser anormal no seu contexto, e considerado quanto a sua frequencia, gravidade 
e tipos de associação com outros sintomas. Os distúrbios de conduta diferem 
de uma reaçao de ajustamento pela maior durado e pela falta de relacio- 
namento próximo no tempo e em conteúdo com algum "stress." Diferem de um 
tracstorno da personalidade pela ausencia de padrões de comportamento desa- 
justado profundamente implantados e presentes desde a adolesc&ncia ou mesmo 
antes. 
Exclui; comportamento dissocial sem transtorno psiquiátrico mani- 

festo (V71.0) 
dependência de drogas (304.-) 
desvios sexuais (302.-) 
reação de a'ustamento com distúrbio de conduta (309.3) 
transtorno d a personalidade com manifestações predomi- 

nantemente sociopáticas ou associais (301.7) 

312.0 Distúrbio de conduta não-socializado ( M o  compartilhado s e  
ciBlmente ) 

Transtornos caracterizados por tipos de comportamento tais como rebeldia, 
desobediencia, irascibilidade, agressividade, comportamento destrutivo, embur- 
ramento, roubo solitário, mentira, zombaria, tirania e relacionamento perturbado 
com outros. A rebeldia pode Iis vezes tomar a forma de conduta sexual anormal. 
Transtorno agressivo não socializado 

312.1 Distúrbio de conduta sociBlizado 
Transtorno em individuos que adquiriram os valores ou o comportamento de 
um gmp3 delinq6ente ao qual são leak e com o qual. de modo característico, 
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roubam, vadiam e ficam fora de casa até tarde da noite. Pode ocorrer também 
a promiscuidade. 
Delinquência em grupo 
Exclui: atividade em bando sem transtorno psiquiátrico manifesto 

(V71.0) 

312.2 Transtorno compulsivo de conduta 
Transtorno de conduta ou ato delinquente que na origem é especificamente 
compulsivo. 

Cleptomania 

312.3 Distúrbios mistos da conduta e das emoções 
Transtornos compreendendo os comportamentos assinalados em 312.0 e 312.1 
mas em que há também perturbação emocional considerdoel evidenciada, por 
exemplo, pela ansiedade, penúria ou manifestações obsessivas. 
Delinqúência neurótica 
Exclui: transtorno compulsivo de conduta (312.2) 

312.8 Outros 

312.9 Náo especificados 

313 Distúrbios de emoções especificamente da infância e da 
adolescência 

Incluem traqqtornos emocionais não tão bem diferenciados, característicos do 
período infantil. No caso em que o transtorno emocional apresenta-se sob a 
forma de um transtorno neurótico descrito em 300.-, a codificaçáo adequada 
em 300.- deve ser feita. Esta categoria difere da categoria 308 em termos de 
maior duração do distúrbio e pela ausência de uma relação próxima no tempo 
e em conteúdo com algum estado de tensão emocional. 

Exclui: masturbação, roer as unhas, chupar o polegar e outros 
sintomas isolados (307.-) 

reação de ajustamento (309.-) 

313.0 Com ansiedade e medo 
Transtornos emocionais mal definidos, característicos da infância, em que os 
sintomas principais incluem ansiedade e medo. Muitos casos de resistência a 
escola ou de mutismo eletivo podem ser incluídos aqui. 
Reação superansiosa na infância ou adolescência 
Exclui: ansiedade anormal devida a separação (309.2) 

estado fóbico (300.2) 
estados de ansiedade (300.0) 
hospitalismo na infância (309.8) 

313.1 Com penúria e desgraça 
Transtornos emocionais característicos da infância, em que os sintomas pnn- 
cipais incluem penúria e desgraça. Podem ocorrer também distúrbios de ali- 
mentação e de  sono. 

Exclui: neurose depressiva (300.4) 
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313.2 t o m  sensibilidade, t'midea e ~fastamento social 
Transtornos emocionais característicos da infância, em que os sintomas prin- 
cipais incluem sensibiliade, timidez e afastamento social. Alguns casos de 
mutismo eletivo podem ser incluídos aqui. 

Reação de afastamento na infância ou adolescência 
Exclui: autismo infantil (299.0) 

esquizofrenia ( 295.-) 
personalidade esquiz6ide (301.2) 

313.3 Problemas de reWnamento 
Transtornos emocionais característicos da infbcia aos quais os sintomas prin- 
cipais incluem problemas de relacionamento. 

Ciúme de irmãos 
Exclui: problemas de relacionamento associados a agressão, des- 

truição ou a outras formas de distúrbios de condu- 
ta (312.-) 

313.8 Outros e rnkfos 
Muitos transtornos emocionais da infância incluem diversos elementos, mas, 
sempre quando possível, deve ser feita a codificaçáo específica em .O, .I, .2 
ou .3. de acordo com o tipo qonderante de distúrbio. Esta categoria de 
transtornos mistos deve ser usa& somente quando existir tamanha mistura que 
aquela codificação não pode ser feita. 

313.9 Não especificados 

314 Síndrome hipercinética da infância 

Transtornos nos quais as características principais são curto período de atenção 
e distraibilidade. Na infância precoce, o sintoma mais evidente é a hiperativi- 
dade extrema, desinibida, pobremente organizada e regulada mas que, na 
adolescência pode ser substituída por diminuição da atividade. A impulsi- 
vidade, acentuadas flutuaçóes do humor e agressividade sáo também sinto- 
mas comuns. Retardos no desenvolvimento de habilidades específicas frequen- 
temente estáo presentes e sáo comuns relacionamentos perturbados e pobres. Caso 
a hipercinesia .seja sintomática de um transtorno fundamental, codifique então 
o transtorno fundamental. 

314.0 Distúrbio simples da dividade e da atenção 
Casos em que curto penodo de atenção, distraibilidade e hiperatividade são 
as manifestações principais sem perturbação significativa da conduta ou re- 
tardo de habilidades específicas. 

Hiperatividade SOE 

314.1 Hipercinesh com retardo de desenvo~vimento 
Casos em que a sindrorne hipercinética está associada a retardo da fala, desa- 
jeitamento, dificuldade de leitura ou a outros retardos de habilidades específicas. 

Transtorno de desenvolvimento com hipercinesia 
Usar código adicional para identifcar qualquer transtorno neuroló- 
gico associado. 
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314.2 Transtorno hipercinético de conduta 
Casos em que a síndrome hipercinética está associada a distúrbio acentuado 
da conduta mas sem menção de retardo de desenvolvimento. 
Exclui: hipercinesia com retardos significativos de habilidades es- 

pecificas (314.1) 

314.8 Outra 

314.9 Não especificada 
Reação hipercinética da in- Síndrome hipercinética SOE 

fância ou adolescência 
SOE 

315 Retardos específicos do desenvolvimento 

Grupos de transtornos nos quais a caracterfstica principal consiste num retardo 
específico do desenvolvimento. Em cada caso particular o desenvolvimento tem 
relação com a maturaçáo biológica mas também sofre influência de fatores 
não biológicos; a codificação não reflete implicaçóes etiológicas. 
Exclui: quando devidos a transtornos neurológicos (320-389) 

315.0 Retardo específico da leitura 
Transtornos nos quais a característica principal i5 um comprometimento sério 
do desenvolvimento da leitura ou soletração não explicáveis em termos de 
retardos intelectual lobal ou de escolaridade inadequada. Frequentemente as- 
sociados estio dificufdades de fala ou linguagem, diferenciação entre lado di- 
reito e esquerdo prejudicada, problemas de percepçáo e da moiricidade e 
dificuldade de  simbolizaçáo (codificação). Problemas semelhantes sáo encon- 
trados frequentemente em outros membros da família. Podem estar presentes 
fatores psicológicos adversos. 
Dislexia de desenvolvimento Dificuldade especifica de sole- 

tração 

315.1 Retardo específico em aritmética 
Transtornos nos quais a característica principal é um comprometimento sério 
do desenvolvimento de habilidades aritméticas não explicáveis em termos de 
retardo intelectual global ou de escolaridade inadequada. 
Discalculia 

315.2 Outras dificuldades específicas do aprendizado 
Transtornos nos quais a caractersítica principal é um comprometimento sério 
do desenvolvimento de outras habilidades de aprendizado não explicáveis em 
termos de retardo intelectual global ou de escolaridade inadequada. 
Exclui: retardo específico da leitura (315.0) 

retardo específico em aritmética (315.1) 

315.3 Transtorno de desenvolvimento da fala ou linguugem 
Transtornos nos quais a característica principal é um comprometimento sério 
do desenvolvimento da fala ou linguagem [sintaxe ou semântica] não explicá- 
vel em termos de retardo intelectual global. Mais comumente ocorre um atraso 
do desenvolvimento normal da produção do som da palavra, o que resulta em 
defeitos de articulação. As omissões ou substituiç6es de  consoantes são muito 



frequentes. Pode também ocorrer atraso da produçKo da linguagem falada. 
Raramente, também há atraso do desenvolvimento da compreensáo de sons. 
Inclui casos em que o atraso 6 devido a privação ambiental. 
Afasia de desenvolvimento Dislalia 
Exclui: afasia ad uirida (784.3) 

cicio e 1 3 ação (307.9) 
gagueira e tartamudez (307.0) 
mutismo eletivo (309.8, 313.0 ou 313.2) 

315.4 Retardo específico da mot7icidade 
Transtohos nos quais a característica principal 6 um comprometimento s6rio 
do desenvolvimento da coordenaçáo motora, não explicável em termos de re- 
tardo intelectual global. O desajeitamento está comumente associado a dificul- 
dade de perceção. 
Sindrome de desajeitamento Síndrome dispráxica 

315.5 Transtorno de desenoolOrmento misto 
Um atraso do desenvolvimento de uma habilidade especifica (por exemplo, 
de leitura, em aritm8ica. da fala ou coordenação) está frequentemente asso- 
ciado a atrasos menores de outras habilidades. Quando isto ocorre a codificaçáo 
deve ser feita de acordo com a habilidade comprometida de modo mais sério. 
A categoria mista deve ser usada somente quando a m m  das habiiidades 
em atraso é tal que nenhuma delas em particular está preponderantemente 
afetada. 

315.8 Outros 

315.9 Não especificados 
Transtorno de desenvolvimento SOE 

316 Fatores psíquicos associados a doenças classificadas em 
outra parte 

Distúrbios mentais ou fatores psíquicos de qualquer tipo que supostamente 
tiveram uma parcela importante de influbncia na etiologia de afecçóes físicas, 
geralmente incluindo dano tissular, classificadas em outra parte. O distúrbio 
mental comumente é moderado e sem especificidade e os fatores psiquicos 
(aflição, medo, conflito, etc.) podem estar presentes sem qualquer transtorno 
psiquititrico manifesto. Usar código adicional para identificar a afecção física. 
Na circunstância rara em que um transtorno psiquiátrico manifesto supor- 
tarnente é causa de uma af@o física, usar um segundo código adicional para 
registrar o diagnóstico psiquiátrico. 
Exemplos de uso desta categoria são: ' 

asma 316 e 493.9 
colite mucosa 316 e 564.1 
colite ulcerativa 316 e 556 
dermatite 316 e 692.- 
eczema 316 e 691.- ou 698- 
&era gástrica 316 e 531.- 
urticária 316 e 708.- 
nanismo psicossocial 316 e 259.4 

t psicogenéticas 
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Exclui: sintomas físicos e disfunções fisioló icas, que não incluem 
dano tissular, de origem menta f (306.-) 

T d i o s  mentais com um desenvolvimento da mente interrompido ou incom- 
p eto caracterizados especialmente por uma inteligência subnormal. A codifi- 
caçáo deve ser feita baseando-se no presente nível de funcionamento do indi- 
víduo sem a consideração de  sua natureza ou causalidade - tais como psicose, 
privaçáo cultural, síndrome de Down, etc. Quando houver um deficit cognitivo 
- tal como da fala - a codificaçáo em quarto algarismo deverá basear-se 
em aspectos da cognição mio pertinentes d área do deficit específico. A avali- 
zação do nível intelectual deve basear-se em qualquer informação disponível 
incluindo evidência clínica, comportamento adaptativo e achados psicométricos. 
Os níveis de QI apresentados baseiam-se num teste com uma média de  100 
e desvio-padrão de 15 - tal como as escalas de  Wechsler. Estes níveis sáo 
apresentados somente para orientação e não devem ser aplicados rigidamente. 
As oligofrenias muitas vezes incluem distúrbios psiquiátricos e frequentemente 
podem ocorrer como resultado de  uma doença ou trauma físico. Nesses casos, 
um código ou códigos adicionais devem ser usados para identificar qualquer 
afecção associada, psiquiátrica ou física. Também devem ser consultados os 
códigos da Classificação de Incapacidades e Limitações. 

317 Oligofrenia leve 

Debilidade mental Subnormalidade mental leve 
Defeito de grau alto QI 50-70 
Retardado mental 

318 Outras oligofrenias especificadas 

318.0 Oligofrenia modera& 
Imbecilidade Subnormalidade mental moderada 
QI 35-49 

318.1 Oligofrenia graoe 
QI 20-34 Subnormalidade mental grave 

318.2 Oligofrenia profunda 
Idiota Subnormalidade mental profunda 
QI abaixo de 20 

319 Oligofrenia não especificada 

Oligofrenia SOE Subnormalidade mental SOE 





VI. DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO E DOS ÓRGAOS DOS 
SENTIDOS 

320 Meningite bacteriana 

Inclui: aracnoidite 1 
leptomeningite I 
meningite 
menin~oencefalite } baderiana 

O 

meningomielite I 
paquimeningite J 

320.0 Meningite por Haemophilw 

Meningite devida a Haemophilus influenzae [H. influenzae] 

320.1 Meningite p u n w c d c ~  

320.2 Meningite estreptocócica 

320.3 Meningite estafilocócica 

320.4* Meningite tubercubsa (013.0t) 

320.5' Meningite rneningocdcica (036.0f ) 

320.7O Meningite em outras d o e n p  bacterhnas clussificadus em 
outra parte 

Meningite (na ) : Meningite (na) : 
febre tifóide" (002.0f ) sífilis : 
gonocócica" (098.8f ) congênita" (090.4t ) 
listeriose" (027.0f ) secundáriao (091.8t ) 
neurossifiliso (094.2t ) 
salmoneloseo (003.2f ) 

320.8 Meningite devida a outras bactérias especificadas 

Meningite devida a: 
Escherichia coli [E. coli] 
Bacilo de Friedlider 

3m.9 Meningite deoida a bactériu não especificado 

Meningite: Meningite: 
bacteriana SOE purulenta SOE 
piogênica SOE supurativa SOE 
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321' Meningite devida a outros microrganismos 

Inclui: aracnóidite 
leptomeningite devida a outros microorganismos, 
meningite exceto bactérias 
paquimeningite 

321.0. Meningite devida a fungos (110-1183) 
Meningite criptocócica ( 117.5t ) 

321.1. Meningite devida a vírus Coxsackie (047.03) 

321.2O Meningite devida a ECHO vírus (047.lf) 
Sindrome meningoeruptiva 

321.3. Meningite devida ao vírus do herpes zoster (053.0f ) 

321.4' Meningite devida ao drus do herpes simples (054.73) 

321.5O Meningite devida ao vírus da caxundz (u12.11) 

321.6O Meningite devida ao drus da coriorneningite linfodticcr 
( 049.0 t ) 

321.7O Meningite devida a outros vírus e a vírus ndo especificados 
Meningite (devida a): Meningite asséptica SOE (047.9f ) 

arbovíms (060-0663) 
vírus SOE (047.93) 

321.8. Outras meningites 
Meningite devida a: 

leptospira ( 100.83 ) 
tripanossomfase (088.-f ) 

322 Meningite de causa não especificada 

Inclui: aracnóidite 
leptomeningite sem microrganismo especificado como 
meningite causa 
paquimeningite 

322.0 Meningite mio piogdnica 
Meningite com líquido cefalorraquidiano Iímpido 

322.1 Meningite eosâmfi~ica 

322.2 Meningite d n i c a  

322.9 Meningite Mo especificada 



323 Encefaiite, mieiite e encefalomieiite 

Inclui: encefalomielite aguda disseminada 
meningoencefalite, exceto as bacterianas 
meningomielite, exceto as bacterianas 
mielite (aguda) : 

ascendente 
transversa 

Exclui: meningoencefalite bacteriana (320.-) 
meningomielite bacteriana (320.-) 

323.0' Kuru (046.0t ) 

323.1' Panencefalite esclerosante subagudu (046.2f) 
Encefalite de Dawson 
Leucoencefalite esclerosante subaguda de Van Bogaert 

323.2* Poliomielite (045.-f ) 

323.3' Encefalite devida a vírus transmitidos por adrópodes 
(062-064t ) 

323.4* Outras encefalites devidas a infecções 
Encefalite (na, no) : 

caxumba (072.2t ) 
herpes simples (054.3t ) 
infecção meningocócica 

(036.lf) 
rubeola (056.0f) 
sífilis (094.8f ) 

congênita (090.4f ) 

Encefalite (na) : 
tripanossomíase (086.-t ) 
tuberculose (013.8t ) 
vira1 SOE 

(049.93 ) 
Meningoencefalite devida a ame- 

ba de vida livre [Naegleria] 
(136.2f ) 

323.5 Encefalite seguida a processos de imunização 
Encefalite 
Encefalomielite ) após imunira$ío ou pós-vacina 

Se necessário, usar o código E adicional para identificar a vacina 

323.6' Encefalite pós-infecciosa 
Encefalite: 

pós-varicela (052f ) 
pós-sarampo (055.0t ) 

323.7* Encefalite tóxica 
Encefalite devida ao chumbo (984.-t) 

323.8 Outras encefalites, mielites e encefalomielites 

323.9 Encefalites, mielites e encefalomielites de causa mio 
especif icada 
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324.0 Abscesso intracraniano 

Abscesso ( embólico ) do cére- Abscesso ( embólico ) : 
bro [qualquer parte]: cerebelar 

epidural ' cerebral 
extradural 
otogênico 
mbdural 
tuberdoso* (013.8t) 

324.1 Abscesso intra-ragtddiano 

Abscesso ( embólico ) da medula espinhal [qualquer parte] : 
epidural 
extradural 
subdurai 
tubemilosoo (013.8t ) 

324.9 Abscesso de Zocalização Mo especifica& 
Abscesso extradural ou subdural SOE 

335 Flebite e trombofiebite dos seios venosos intracranianos 

Endoflebite 
Flebite séptica ou do seio cavernoso, do lateral, de outros seios 

intracranianos ou de seios intracranianos supurativa 
Tromboflebite não especificados 

Trombose 

Exclui: quando sejam especificados como: 
de origem não piogênica (437.6) 
complicando a gravidez, o parto ou o puerpério (ô71.5) 

326 Efeitos tardios de abscesso ou de infecção piogênica 
intracranianos 

Nota: Esta categoria deve ser usada ara indicar afecções prima- 
riamente Jassificadas em 3203 & [i. e. excluindo as assina- 
ladas com asteriscos (O)] como sendo a causa dos efeitos 
tardios; estes últimos por si s6 classificados em outra parte. 
Os -efeitos tardios" incluem afecções especificadas como tal, 
ou como sequelas, ou que estejam presentes a partir de um 
ano ou mais após o início da afecção causal [Ver I11 Efeitos 
tardios, p4gina 7581. 
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Exclui: Degeneração hepatolenticular (275.1) 
Esclerose múltipla (340) 
Outras doenças desmielinizantes do sistema nervoso cen- 

tral (341.-) 

330 Degenerações cerebrais. que geralmente se manifestam 
na infância 

Se necessário, usar código adicional para identificar a deficiênca 
mental associada 

330.0 Leucodistrofia 
Doença de Krabbe Leucodistrofia (de) : 
Leucodistrofia (de) : metacromática 

SOE sudanófila 
células globóides 

330.1 Lipidoses cerebrais 
Doença de: Gangliosidose 

Batten Idiotia amaurótica (familiar) 
Jansky-Bielschowsky 
Kufs 
Spielmeyer-Vogt 
Tay-Sachs 

330.2" Degeneração cerebral nus lipidoses generalizadas (272.72) 
Degeneração cerebral na doença Degeneração cerebral na: 

de : doença de Niemann-Pick 
Fabry esfingolipidose 
Gaucher 

330.3" Degeneração cerebral na infdncia em outras doewas c h -  
sificadas em outra parte 

Degeneração cerebral na (s) :  
doença de Hunter (277.5t) 
mucopolissacaridoses (277.5t ) 

330.8 Outras degenerações cerebrais na infdncia 
Doença de Alpers ou degeneração da substância cinzenta 
Doença de Leigli ou encefalopatia necrotizante subaguda 

330.9 Não especificadas 

331 Outras degenerações cerebrais 

Se necessário, usar código adicional para identificar o transtorno 
mental associado 



222 LISTA TABULAR 

331.0 Doença de Alzheimer 

331.1 Doenga de Pick 

331.2 Degeneração senil do cérebro 
Exclui: senilidade SOE (797) 

331.3 Hidrocefalia comunicante 
Exclui: hidrocefalia congênita (741.0, 742.3) 

. 331.4 Hidrocefalia obstrutiua 
Hidrocefalia adquirida SOE 
Exclui: hdrocefalia congênita (741.0, 742.3) 

331.5" Doença de Jakob-Creutzfeldt (046.lt) 
Encefalopatia espongiforme subaguda 

331.6" Leucoencefalopatiu multifocal progressiva (046.3f) 

331.7" Degeneração cerebral em outras doenças chassificadas em 
outra parte 

De eneração cerebral no (na): 7 a coolismo (303f ) 
beriberi (265.0t ) 
deficiência de vitamina Blz (266.2f) 
doença cerebrovascular (430-438f ) 
.doença neoplásica ( 140-239f ) 
hidrocefalia congênita (741.0fY 742.33 ) 
mixedema (244.-f ) 

331.8 Outras degenerações cerebrais 

331.9 Não especificadas 

332 Doença de Parkinson 

332.0 Paralkk agitante 
Parkinsonismo ou doença de Parkinson: 

SOE 
idiopático 
primáno 

332.1 Parkinsonismo secufidário 
Parkinsonismo : 

devido a drogas 
sifilítico* (094.8f ) 

Se necessfio, usar o código adicional E para identificar a droga 



333 Outras doenças do sistema extrapiramidal e transtornos da 
motricidade 

Inclui: outras formas de doenças do sistema extrapiraiilidal, dos 
gAnglios da base ou do sistema estriado-palidal 

Exclui: movimentos anormais da cabeça SOE (781.0) 

333.0 Outras doenças degeneratii;a.s dos gdnnfios da base 
Degeileração estrioiiígrica 
Degeneraçzo olivopontocerebelar 
Doença de Hallervorden-Spatz ou degeiieraçáo palidal piginentar 
Oftalmoplegia suprai~uclear progressiva 
Síndrome parkinsoiiiaiia associada a: 

hipotensão ortostática idiopática 
liipotensáo ortostatica sintomática 

Síndroine dc Shy-Drager 

333.1 Tremor essenciul e ozrtras formus especificadas cle tremor 
Treinor essencial benigno 
Tremor familiar 
Se necessário, usar o código adicional E para identificar a droga, no 

caso em que o trcmor é iiiduzido por drogas 
Exclui: trcmor SOE (781.0) 

333.2 Mioclonia 
Doença de Unverricht-Luiidborg 
Epilepsia mioclônica progressiva 
Mioclonia essencial familiar 
Se necessário, usar o código adicional E para identificar a droga, no 

caso em que a inioclonia é induzida por drogas 

333.3 Tiques de origem orgrlnica 
Exclui: síndrome de Gilles de la Tourette (307.2) 

espasmo habitual (307.2) 
tiques SOE (307.2) 

Se necessário, usar o código adicional E para identificar a droga, no 
caso em que o tique é induzido por drogas 

333.4 Coréia de Huntington 

333.5 Outros tipos de coréia 
Coréia SOE Hemibalismo 
Coreo-atetose paroxística 
Exclui: Coréia de Sydenham ou reumjitica (392.-) 
Se necessário, usar o código adicional E para identificar a droga, no 

caso em que a coréia é induzida por drogas 
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333.6 Distonia de torção, idiopática 
Distonia muscular deformante ou doença de (Schwalbe-)Ziehen-Op- 

penheim 

333.7 Distonia de torção, sintomática 
Atetose dupla 
Paralisia cerebral atetóide ou doença de Vogt 
Se necessário, usar o código adicional E para identificar a droga, no 

caso em que a distonia de torção é induzida por drogas 

333.8 Distonia de torção localizada 
Blefarospasmo 
Cãimbra orgânica dos escritores 
Discinesia orofacial 
Torcicolo espasmódico 
Se necessário, usar o cédigo adicional E para identificar a droga, no 

caso em que a distonia de torção localizada é induzida por 
drogas 

333.9 Outras e as náo especificadas 
Rigidez muscular espasmódica Síndrome das pernas sem 

("Stiff man syndrome") repouso ( Restless legs") 

334 Doenças espinocerebelares 

Exclui: atrofia muscular peronial (356.1) 
degeneração olivopontocerebelar (333.0) 

334.0 Ataxia de Friedreich 

334.1 Paraplegia espástica hereditária 

334.2 Degeneração cerebelar primária 
Degeneração cerebelar primária: 

SOE 
esporádica 
hereditária 

334.3 Outras ataxias cerebelares 
Ataxia cerebelar SOE 
Se necessário, usar o código adicional E para identificar a droga, no 

caso em que a ataxia é induzida por drogas 

334.4* Ataxia cerebelar em doenças classificadas em outra parte 
Ataxia cerebelar em (no):  

alcoolismo (303t ) 
doença neoplásica ( 140-239f ) 
mixedema (244.-f ) 



334.8 Outras ataxias 
Ataxia-telangectasia ou síndrome de Louis-Bar 

334.9 Doenças espino-cerebelares não especificadas 

335 Doenças das células do corno anterior da medula 

335.0 Doença de Werdnig-Hofftnann 
Atrofia muscular espinhal infantil 

335.1 Atrofia muscular espinhal 
Atrofia muscular espinhal do adulto 
Doença de Kugelberg-Welander 

335.2 Doenças dos neurônios motores 
Atrofia muscular progressiva (pura) 
Doença dos neurônios motores ( bulbares ) (de tipo misto) 
Esclerose lateral amiotrófica 

335.8 Outras doenças dos nezirônios motores 

335.9 Doenças nüo especificadai dos neurônios motores 

336 Outras doenças da medula espinhal 

336.0 Siringomielici e siringobulbia 

336.1 hfielopatias vasculares 
Edema da medula espinhal 
Enfarte agudo da medula espinhal (embólico) (não embólico) 
Hematomielia 
hlielo atia necrótica suba uda 
Trom f ose arterial da me % ula espinhal 

336.2' Degeneração combinaíla subaguda da medula espinhal 
(266.2t, 281.0f, 281.lf ) 

336.3' Mielopatias em outras doenças classificadas em outra parte 
Mielopatias ( em, na) : 

doença neoplásica ( 140-239f ) 
espondilose (721.-f ) 
transtornos dos discos intervertebrais (722.7f) 

336.8 Outras mielopatias 
Mielopatias induzidas por: 

drogas 
irradiação 

Se necessário, usar o código adicional E para identificar a causa 
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336.9 Doenças Mo especificadas da medula espinhal 
Compressão da medula SOE Mielopatia SOE 
Exclui: mielites (323.-) 

337 Transtornos do sistema nervoso autbnomo 

Transtornos do sistema nervoso periférico autbnomo, simpático pa- 
rassimpático ou vegetativo 

Exclui: disautonomia familiar [síndrome de Riley-Day] (742.8) 

337.0 Neuropatia periférica autbnomu idiopática 

337.1. Neuropatia periférica aut&l~onza em transtornos classificados 
em outra parte 

Neuropatia autdnoma (periférica) (na, no) : 
amiloidose (277.33 ) 
di+etes (250.5t ) 

337.9 -Transtornos do sistema nerooso autdnomo não especificados 

340 Esclerose múltipla 

Esclerose múltipla ou disseminada (da, do) : 
SOE 
generalizada 
medula espinhal 
tronco cerebral 

341 Outras doenças desmielinizantes do sistema nervoso central 

341.0 Neurmielite óptica 

341.1 Doença de Schilder 
Encefalite periaxial : 

concêntrica 
difusa 

Esclerose concêntrica de Balo 

341.8 Outras 

341.9 Não especificadus. 

342 Hemiplegia 

Nota: Para codificação primária, esta cate oria deverá ser usada Y apenas quando a hemiplegia (comp eta) (incompleta) for 
referida sem outra especificação, ou com informação de ser 
antiga ou de longa duração mas de causa não especificada, 



exceto os tipos de hemiplegia enumerados em 343.1 e 343.4. 
Esta categoria deve também ser usada para codificação múl- 
tipla a fim de identificar estes tipos de hemiplegia devidos a 
qualquer causa. 

342.0 Helniplegia flácitla 

342.1 Hemiplegia espásticu 

342.9 Não especificada 

343 Paralisia cerebral infantil 

Inclui: doença de Little 
paralisia cerebral: 

SOE 
espástica infantil 

paralisia (cerebral) espástica congênita 
paralisia (espástica) devida a trauma de parto: 

espinhal 
intracraniano 

Exclui: paralisias cerebrais hereditárias, tais como: 
paraplegia espástica hereditária (334.1) 
doença de Vogt (333.7) 

343.0 Diplégica 
Diplegia congènita 
Paraplegia congênita 

Hemiplegia congênita 
Exclui: hemiplegia infantil SOE (343.4) 

343.2 Quudriplégicn 
Tetraplégica 

343.4 Hemiplegia infantil 
Hemiplegia infantil (pós-natal) SOE 

343.8 Outras 

343.9 Não especificadas 

344 Outras síndromes paralíticas 

Nota: Para codificação primária, esta categoria deverá ser usada 
apenas quando as afecções enumeradas estiverem referidas 
sem outras especificações ou com informação de serem anti- 
gas ou de longa duração mas de causa não especificada. Esta 



228 LISTA TABULAR 

categoria deve também ser usada para codificação múltipla 
a fim de identificar afecções devidas a qualquer causa. 

Inclui: paralisia ( completa ) (incompleta ), exceto as codificadas 
em 342.- e 343.- 

344.1 Paraplegia 
Paralisia de ambos membros inferiores 
Paraplegia ( inferior ) 

344.2 Diplegiu dos membros superiores 
Diplegia ( superior ) 
Paralisia de ambos membros superiores 

344.3 Momplegia de membro inferior 
Paralisia de membro inferior 

344.4 Momplegia de membro superior 
Paralisia de memro superior 

344.5 Monoplegiu não especif icada 

344.6 Síndrome da cauda equina 
Bexiga neurogênica 

344.8 Outras 

344.9 Não especificadas 

345 Epilepsia 

Exclui: epilepsia mioclônica progressiva (333.2) 

345.0 Epilepsk não conuulsiua generalizada 
Ataques ( convulsivos ) : Ausências: 

acinéticos atônicas 
atônicos típicas 

Pequeno mal 

345.1 Epilepsia conuztlsiua generalizada 
Ataques ( convulsivos ) epi- Epilepsia major 

lépticos de tipo: Grande mal 
clônico 
mioclônico 
tônico 
tônico-clônico 

Exclui: espasmos infantis (345.6 ) 

345.2 Estado de pequeno mal 
Estado de ausência epiléptica 



345.3 Estado de grande mal 
Estado epiléptico SOE 
"Status epilepticus" 
Exclui: epilepsia parcial contínua (345.7) 
345.4 Epilepsia parcial com comprometimento da consciência 
Automatismo epiléptico 
Epilepsia : 

parcial: 
com distúrbios da memória e da ideaçáo 
generalizada secundariamente 

psicomotora 
psicossensorial 

345.5 Epilepsia parcial, sem menção cle comprometimento da cons- 
ciência 

Epilepsia: Epilepsia : 
Bravais- Jacksoniana SOE somatomotora 
focal (motora) SOE somatossensorial 
Jacksoniana SOE visceral 
parcial motora visual 
parcial SOE 

345.6 Espasmos infantis 
Ataques de salaam 
Hipsarritmia 
Exclui : tique de salaam (781.0) 

345.7 Epilepsia parcial continua 
Epilepsia de Kojevnikoff 

345.8 Outras 

345.9 Não especificadus 
Convulsões epilépticas, ictus ou ataques SOE 

346 Enxaqueca 
346.0 Enxaqueca clássica 
Enxaqueca precedida de ou acompanhada por fenbmenos neurológi. 
cos focais transitórios 
Enxaqueca com aura 

346.1 Enxaqueca contunz 
346.2 Variantes de enxaqueca 
Cefaléias de repetição Neuralgia : 
Enxaqueca : ciliar 

basilar enxaquecosa 
retineana 
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346.8 Outros 
Enxaqueca: 

hemiplégica 
oftalmoplégica 

346.9 Não específicadas 

347 Catalepsia e narcolepsia 

348 Outras afecções do cérebro 

348.0 Cistos cerebrais 
Cisto aracnóide 
Cisto porencefálico 
348.1 Lesão cerebral andrica 
Exclui: quando atribuível a cuidados médicos ara aborto, gravi- 

dez ectópica ou molar, trabalho s e parto' ou parto 
(634-638 com quarto algarismo .7, 639.8, 668.2, 669.4) 

quando do recém-nascido (767.0, 768.-, 772.1, 772.2) 
Se necessário, usar o código adicional E para identificar a causa 

[por exemplo, anestesia] 
348.2 Hipertensão intracrantana benigna 
348.3 Encefalopatia não especificada 
348.4 Compressão do encéfalo 
Compressão do encéfalo 
Hérnia ) do tronco encefálico 
348.5 Edema cerebral 
348.8 Outras 
Calcificação cerebral Tuberculoma I do encéfalo (do- 

Tuberculose ença ativa) 
(013.8f) 

348.9 Não especificadas 

349 Outros transtornos do sistema nervoso e os não especificados 
349.0 Reação a punção lombar ou espinhal 
Cefaléia seguida à punção lombar 

349.1 Complicações do sistema nervoso devidas a dispositkos im. 
plantados cirurgicamente 

Exclui: complicações pós-operatórias imediatas (997.0) 
complicações mecânicas classificadas em 996.2 (996.2) 

349.2 Transtornos das meninges não classificados em outra parte 
Aderências das meninges (cerebrais ) (espinhais ) 
Tuberculoma das meninges (cerebral) (espinha1)O (013.lt) 



349.8 Outros 
349.9 Não especificados 

Exclui: doenças (do, dos) : 
nervo acústico [8.O par] (388.5) 
nervo óptico [2.O par] (377.-) 
nervos: oculomotor, troclear e abducente [3.O, 4.O e 6 . O  

pares] (378.-) 
neurdsa 
neurite I SOE ou "reumática" (729.2) 
radicuiite 
neurite periférica na gravidez (646.4) 

350 Transtornos do nervo trigêmeo 
Inclui: transtornos do 5.O nervo craniano 
350.0° Neuralgia pós-herpética do trigemeo (053.lt) 
350.1 Outras neuralgias do trig8meo 
Neuralgia do trigêmeo SOE 

350.2 Dor facial dipica 
350.8 Outros 
350.9 Não especificados 

351 Transtornos do nervo facial 

Inclui: transtornos do 7.O nervo craniano 
351.0 Paralisia de BelL 
Paralisia facial 
351.1 Ganglwnite geniculadu 
Ganglionite geniculada: 

SOE 
herpética* (053.lt ) 

351.8 Outros 
351.9 Não especificados 
352 Transtornos de outros nervos cranianos 
352.0 Transtornos do [lP par] nervo olfatório 
2 . 1  Neuralgia glossoiaringéia 
352.2 Outros transtornos do [9.O par] neruo glossofaríngeo 
352.3 Trunstornos do [10.O par] neruo vogo (pneumogástrico) 
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352.4 Transtornos do [11.O par] neruo acessório 
352.5 Transtornos do [12.O par] neruo hipoglosso 
352.6 Paralisias m ú l t i p h  dos neruos craniunos 
Polineurite craniana 

352.9 Não especificados 

353 Transtornos das raízes e dos plexos nervosos 

Exclui: afecções devidas a : 
espondilose (720.-, 721.-) 
transtornos dos discos intervertebrais (722.-) 

transtornos de origem vertebral (723.-, 724.-) 

353.0 Lesões do plexo braquial 
Exclui: neunte ou radiculite braquial SOE (723.4) 

353.1 Lesões do plexo lombo-sacro 
353.2 Lesões das raizes cerdcais não classificadas e m  outra parte 

353.3 Lesões das raizes tor&cas não classificadas e m  outra parte 

353.4 Lesôes das raizes lombo-sacras não classifimdas e m  outra 
Pa*e 

353.5 Amiotrofiu neurálgica 
Síndrome de Parsonage-Aldren-Turner 

353.6 Sindrome do membro fantasma 

353.8 Outros 

353.9 Não especificados 

354 Mononeurite do membro superior e mononeurites múltiplas 

354.0 Sindrome do túnel carpiano 
354.1 Outras lesões do neruo mediano 

354.2 Lesões do neruo ulnur 
Paralisia tardia do nervo ulnar 

354.3 Lesões do nem0 radial 

354.4 Causalgh 
354.5 Mononeurite múltipla 
Combinações de afecções singulares classificadas em 354.- ou em 

355.- 
354.8 Outras 
354.9 Não especificadas 



355 M o n o d t e  do membro inferior 
355.0 Lesão do nerm ciática 
Exclui: ciática SOE (724.3) 
355.1 Meralgia parestésica 
Síndrome do nervo cutâneo lateral da coxa [femurocutâneo] 
355.2 LesQo do nerw femural 

355.3 Lesão do neruo poplíteo lateral 

355.4 Lesão do neruo popláteo mediano 

355.5 Sindrome do túnel do tarso 
355.6 Lesão do neruo plantar 
Metatarsalgia de Morton 
355.7 Outras 

355.8 Mononeurite do nzmbro inferior nüo especificaria 

355.9 Mononeurite de localização não especificada 
Mononeuropatia diabética SOE4 (250.57) 

356 Neuropatias periféricas hereditárias e idiopáticas 
356.0 Neuropatia periférica hereditária 
Doença de Déjèrine-Sottas 
356.1 Atrofia muscular peroneal 
Doença de Charcot-Marie-Tooth 
356.2 Neuropatia sensorial hereditária 

356.4 Polineuropatia idiopática progressiua 

356.8 Outras 

356.9 Não especificadas 
357 Neuropatias inflamatórias e tóxicas 
357.0 Polineurite infecciosa aguda 
Síndrome de Guillain-Barré 
357.14 Polineuropatia na colagenose oascular 
Polineuropatia (na, no) : 

artrite reumatóide (714.07 ) 
lu us eritematoso disseminado (710.07 ) P po iarterite nodosa (446.0t ) 

357.2' Polineuropatia nos diabetes tnellitus (250.57) 
357.3* Polineuropatia e m  doenga maligna ( 140-2087 ) 
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3!57.4* Polineuropdia em outras doença classificudas em outra parte 
Polineuropatia (na, no ) : Polineuropatia (na, no) : 

amiloidose (277.3t ) herpes zoster (053.lt) 
beribéri (265.01 ) hipoglicemia (251.2t ) 
caxumba (072.7f) pelagra (265.23 ) 
deficiência de vitaminas do porfiria (277.1t ) 
complexo B (032.-t ) sarcoidose ( 135t ) 
difteria (032.-t) uremia (585f) 

357.5 Polineuropatia alcoólica 
357.6 Polineuropatia deuida a drogas 
Se necessário, usar o código adicional E para identificar a droga 
357.7 Polineuropatia deuida a outros agentes tóxicos 
Se necessário, usar o código adicional E para identificar o agente . 

tóxico 
357.8 Outras 
357.9 Não especificadas 

358 Transtornos neuromusculares 
358.0 Miustenia gra& 
358.1° Sindromes miastênicas em doenças classificadm em outra parte 
Amiotrofia diabética ( 250.5t ) Síndromes miastênicas (em, na) : 

doença maligna ( 140-208t ) 
tireotoxicose (242.-f ) 

358.2 Transtornos neuroinusculares tóxicos 
Se necessário, usar código adicional E para identificar o tóxico 
358.8 Outros 
358.9 Não especificados 

359 Distrofias musculares e outras miopatias 
Exclui: polimiosite idiopática (710.4) 
359.0 Distrofia muscular congdnita hereditária 
Miopatia: 

congênita benigna 
miotubular 

Exclui: artrogripose múltipla congènita (755.8) 
359.1 Distrofia muscular progrediia hereditária 
Distrofia muscular ( das ) : Distrofia muscular: 

SOE óculo-faringéia 
cinturas escapular e pélvica tipo Duchenne 
dista1 tipo Erb 
fácio-escapulo-umeral tipo Landouzy-Déjèrine 
ocular 



359.2 I'ranstorno,~ miotônicos 
Distrofia miot8nic:a hliotonia congènita 
Doença de Steinert Paramiotonia congênita 
359.3 Paralisia periódica familiar 
Paralisia periódica familiar hipocalèmicn 
359.4 Miopatia ttixica 
Se necessário, usar o código adicional E para identificar o agente 

tóxico 

359.5* Miopatia endócrina 
Miopatia (na, no) : hliopatia (na, i10 j . 

doença de Addison (255.4f) síndrome de Cushing (255.0f) 
hipopituitarismo (253.21 ) tireotosicose (242.-f ) 
mixedema (244.-f ) 

359.6* Miopatia irzflarnatória sintotnútica 
3liopatia (na, no ) : Miopatia (na, no): 

amiloidose (277.3f) Iiipus eritematoso dissemiilado 
artrite reumatóide (714.0f ) (710.0f ) 
doença de Sjogreii (710.2f ) ileoplasma maligno ( 140-208f ) 
csclerodcrma (7lO.lf ) poliarterite nodosa (446.0f ) 

sarcoidose ( lr35f ) 
359.8 Outras 

359.9 Núo especificarias 

360 Transtornos do globo ocular 

Iiiclui: transtornos que afetam estruturas múltiplas do olho 
360.0 Endoftalmite purulenta 
Abscesso vítreo 
Pan-of talmite 

360.1 Oatras edoftalmites 
Endoftalmite parasitária SOE 
Oftalmia nodosa 
Uveíte simpática 

360.2 ~ranstornos degeneratizjos do globo ocular 
Calcose Siderose do olho 
Miopia maligna 
360.3 Hipotoniu do olho 

360.4 Afecçóes degeneratioas c10 globo ocular 
Atrofia do globo ocular Hemoftalmo 
Glaucoma absolutin Phthisis bulbi 



236 LISTA TABW 

360.5 Corpo estranho intra-ocular de natureza rnag*, retido 
Corpo estranho de natureza magnética retido (antigo) (na, no): 

câmara anterior 
corpo ciliar 
cristalino 
humor vítreo 
íris 
parede posterior do globo ocular 

360.6 Corpo estranho intra-ocuh de natureza não magnética, retido 
(antigo ) 

Corpo estranho retido (antigo) nas partes relacionadas em 360.5 
(de) : 

SOE 
natureza não magnética 

360.8 Outros transtornos do globo ocuhr 
Luxação do globo ocular 

360.9 Não especificados 

361 Descolamentos e defeitos da retina 

361.0 Descolamento dcr retina com defeito retiniuno 
Deswlamento regmatogênico da retina 
Ruptura gigante da retina (com descolamento) 

361.1 Retinosquise e cistos da retina 
Cisto da ora serrata Pseudocisto da retina 
Exclui: cisto parasitário da retina (360.1) 

degeneração microcistóide da retina (362.6) 

361.2 Descolamento seroso da retina 
Descolamento da retina sem defeito retiniano 

361.3 Defeitos da retina sem desoolumento 
Buraco redondo 
Opérculo I da retina, sem descolamento 
Ruptura em ferradura 
Exclui: cicatrizes coriorretinianas pós-cirúrgicas para corrigir des- 

colamento (363.3) 
degeneração periférica da retina sem defeito (362.6) 

361.8 Outras formas de descolamento da retina 
Descolamento da retina por tração 

361.9 Não especificados 

362 Outros transtornos da retina 
Exclui : cicatrizes coriorretinianas (363.3) 

coriorretinite ( 363.- ) 



362.0° Retinopatia diabética (250.4f ) 

Microaneurismas retinianos diabéticos 
Retinopatia ( simples ) ( de fundo ) ( proliferativa ) diabética 

362.1 ,Outras retinopatias simples (de fundo) e alterações vasculares 
da retina 

Alterações do aspecto vascular Retinopatia: 
da retina I SOE 

Embainhamento vascular aterosclerótica" (440.8f ) 
Microaneurismas SOE de Coat 
Neovascularizaç50 SOE da retina exsudativa 
Perivasc~ilite I hiperteiisiva 
Varizes proliferativa SOE 
Vasculite J simples (de fundo) SOE 
362.2 Outras retinopatias proliferativas 

Fibroplasia retrolenticular 
Retinopatia proliferativa devida a anemia falciformeo (282.6t) 

362.3 Oclusão cascular rlu retina 

Engurgitamento venoso da retina 
Microembolias da retina 
Oclusão (parcial) (total) (transitória) (da )  : 

artéria retiniana (central) (ramo) 
veia retiniana ( central ) (tributária ) 

362.4 Separaçiio das camadas cla retina 

Descolamento do epitélio pigmentar da retina 
Retinopatia central-serosa 

Exclui: descolamento seroso da retina (361.2 ) 

362.5 Degeneraçtío mac~ilar e c10 polo posterior 

Buraco 1 Degeneração de Kuhnt- Juiiius 
Cisto macular Denegeraçáo macular senil (atró- 
Pregueamento fica) ( exsudativa ) 

Drusa ( degenerativa ) 
Maculopatia tóxica 

Se necessário, usar o código adicional E para identificar a droga 

362.6 Degenerações periféricas da retina 

Degeneração da retina: Degeneração da retina: 
em treliça pavimentosa 
em paliçada periférica 
inicrocistóide reticular 
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362.7 Distrofias hereditárias da retina 
Distrofia: Distrofia hereditária da retina nas: 

retiniana (albipunctata) lipidoses cerebrorretinianas 
( pigmentar ) (viteli- (330.lf) 
forme ) lipidoses sistêmicas (272.7f ) 

tapetoretinina Doença de Stargardt 
vitreorretiniana Retinite pigmentosa 

362.8 Outros transtornos cla retina 
Hemorragia: Edema 

pré-retiniana Exsudato 
retiniana (profunda) Isquernia 1 I da retina 

( superficial ) Manchas algodo- 
subretiniana nosas 

Exclui: inflamações e cicatrizes coriorretinianas (363.-) 

362.9 Não especificados 

363 Inflamações e cicatrizes conorretinianas e outros transtornos 
da corbide 

363.0 Coriorretinite e retinocoroidite focais 
Coriorretinite ou coroidite f o c ~ s  (na ) : Retinocoroidite ou retinite 

SOE 
1 

histoplasmoseo ( 115.-f ) 
toxoplasmose: 

adquiridau ( 13Ot ) 
congênitau (771.2f ) 

363.1 Coriorretinite e retinocoroidite disseminadas 
Coriorr~tinite ou coroidite disseminadas: 

SOE 
sifilíticao (091.5f ) 
tuberculosaQ (017.3f ) 

Retinocoroidite ou retinite disseminadas (na) : 
SOE 
neurossifilisu (094.8f ) 

Exclui: perivasculite da retina (562.1) 
vasculite da retina (362.1) 

363.2 Optrus fomías de c m e t i n i t e  e retinocoroidite e as n& 
especificadas 

Ciclite posterior Pars planite 
Exclui: panoftdmite (3ôO.0) 

iiveíte simpática (360.1) 



363.3 Cicatrizes coriorretinianar 
Cicatrizes (pós-inflamatórias) (pós-cirúrgicas) (pós-traumáticas) 

(da),  (do):  
coróide 
mácula 
polo posterior 
retina 

Retinopatia solar 

363.4 Degenerações da coróide 
Atrofia 
Esclerose 1 da coróide 
Estrias angióides 

363.5 Distrofias hereditárias da coróide 
Atrofia girata da coróide 
Coroideremia 
Distrofia da coróide (central areolar) (generalizada) (girata) 

( peripapilar ) 
363.6 Hemorragia e ruptura da coróide 
Hemorragia da coróide : 

SOE 
expulsiva 

363.7 Descolamento du coróide 
363.8 Outros transtornos da coróide 

363.9 Não especificados 

364 Transtornos da íris e do corpo ciliar 

364.0 Iridociclite aguda e subagudu 
Ciclite aguda 
Iridociclite recorrente 
Irite subaguda 
Uveíte anterior no herpes simpleso (054.4f ) 

no herpes zoster* (053.2f ) 
com hipópio 

364.1 Iridociclite mdnica 
Iridociclite: Tridociclite: 

crônica sifilítica* (091.5f ) 
tuberculosa* (017.3f ) 

364.2 Determinados tipos de irldociclites 
Ciclite heterocrômica de Iridociclite induzida pelo 

Fuchs cristalino 
Crises glaucomatociclíticas 
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364.3 Iridociclites não especificadas 
364.4 Transtornos vclsculares da íris e do corpo ciliar 
Hemorragia 
Neovascularização } da íris ou do corpo ciliar 

Hifema 
Rubeosis iridis 

364.5 Degenerações da íris e do corpo cillar 
Atrofia da íris (essencial) (progressiva) 
Cisto pupilar devido a drogas mióticas 
Degeneração ( da ) : 

íris ( pigmentar ) 
margem da pupila 

Iridosquise 
Translucidez da iris 

364.6 Cistos da íris, do corpo ciliar e da câmara anterior 

Cisto da íris, do corpo ciliar ou da câmara anterior (de): 
SOE 
exsudativo 
implantação 

Exclui: cisto pupilar devido a drogas mióticas .(364.5) 
cisto parasitário (360.1 ) 

364.7 Aderências e rupturas do íris e do corpo ciliar 

Goniosinéquia Membranas 
Iridodiálise Oclusão 
Pupila ectópica Seclusão 
Recessão do ângulo da câ- 

mara anterior 
Sinéquia (da iris) : 

SOE 
anterior 
posterior 

1 da pupila 

564.8 Outros transtornos da iris e do corpo dliar 

364.9 Não espedf idos 

Exclui: glaucoma: 
absoluto (360.4) 
congênlto (743.2) 



365.0 Gluircoma "borderline" 
Glaucoma anatômico de Pngulo Hipei-tensão ocular induzida por 

estreito esteróides 
Glaucoma de ângulo aberto com: 

escavação da papila óptica 
pressiio intra-ocular "borderline" 

365.1 Gluucoma de 6ngulo aberto 
Glaucoma (primário) ( resi- Glaucoma (primário) -(residual) : 

dual ) : crônico simples 
ângulo aberto pigmentar 
baixa tensão 

365.2 Glaucoma yrinuírio de iingulo feclmdo 
Glaucoma de ângulo fechado ( primário ) (residual) : 

agudo 
crdnico 
intermitente 

365.3 Glaucoma induzido por corticoesteróide 
Glaucoma induzido por co;ticoesteróides (estádio glaucomatoso) 

(residual ) 
Se necessário, usar o código adicional E para identificar a droga 

365.4 Glaucoma associado a anomalias congênitas, a dlstrofia e a 
sindromes sistdmicas 

Glaiicoma na: Glaucoma na: 
anirídia" (743.4t ) anomalia de Rieger" (743.4t) 
anomalia de Axenfeld8 síndrome de Sturge-Weber 

(743.4t ) (-Dimitri)* (759-6t ) 
365.5 Glaucoma associado a transtornos do cristalino 
Glaiicoma ( na) : Glaucoma ( na) : . 

catarata hipermadura pseudo-exfoliação da cápsula 
pós-luxa@io do cristalino Glaucoma facolítico 

365.6 GZaucoma associado a outros transtornos do olho 
Glaucoma ( na) : Glaucoma (na) (nos ) : 

concussão do globo ocular rubeosis iridis 
iridociclite tumores do globo ocular 
oclusão da veia da retina 

365.8 Outros glaucomas 
Glaucoma devido a hipersecreção 

365.9 Não especificados 

366 Catarata 
Exclui: catarata congênita (743.3) 
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366.0 Catarata infantil, fuuenil e prk-senil 

566.1' Catarata wnu 
Catarata senil (hipermadura) (incipiente) (madura) 
Pseudo-exfoliação da cápsula (do cristalino) 
566.2 Catarata traum6tfca 

366.3 Catarata secundária a transtornos ocuhres 
Catarata comficada Flocos laucomatosos (subca- 
Catarata na iridociclite psu f ares) 

cr8nica 
366.4 Catamta associada a outros transtornos 
Catarata: Catarata: 

diabética0 (250.4f ) tetânicaO (275.4t ) 
induzida por drogas no hipo aratireoidismoO 
miot8nica0 (3!59.2t ) ( d . l f  ) 

Se necessário, usar código adicional E para identificar a causa, se 
for devida a drogas ou a outras substâncias tóxicas 

Anel de Soemering 
Catarata secundária 

566.8 Outras dataratas 

366.9 Não especificadas 

367 Transtornos da refração e da acomodação 

367.0 Hipermetrpia 

367.1 Miopia 
367.2 AstigmutLPmo 
367.3 Anisometropia e antseiconia 

367.4 Presbiopia 

367.5 Transtornos da ocmdação 
Oftalmoplegia interna (completa) (total) 

) da acomodação Paresia 
367.8 Outros 
361.9 Não especificados 

368 Distúrbios da visáo 

Exclui : distúrbios eletrofisiológicos (794.1 ) 
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368.0 Ambliopia exanopsia 
Ambliopia (de) : 

desuso 
estrabica 
supressiva 

368.1 Distúrbios eisuais subjetioos 
Astenopia Alucinações 
Escotoma cintilante Halos ( auréolas) } visuais 

Fotofobia 
Metamorfopsia 
Perda visual súbita 
388.2 Diplopia 
Visão dupla 

368.3 Outros transtornos da visão binoçtclur 
Correspondência retiniana anormal 
Fusão com visão estereoscópica defeituosa 
Percepção visual simulttlnea sem fusão 
Supressão da visão binocular 

368.4 Defeitos do campo vimal 
Anopsia de quadrante Escotoma (de) : 
Aumento da mancha cega anular (em anel) 
Contração generalizada do arqueado 

campo visual Bjerrum 
Hemianopsia (heterbnima) central 

( hombnima ) 
368.5 DeficidncMs da ukão colorida 
Acromatopsia (cegueira para Protanopia 

as cores) Tritanomalia 
Deuteranomalia Tritanopia 
Deuteranopia 
Protanomalia 
368.6 Cegueira noturna 
Cegueira notuma: 

SOE 
devida a deficiência de vitamina A* (264.5t ) 

368.8 Outros dbtúrbios uEsuak 
368.9 Não especificados 

369 Cegueira e visão subnonnal 
369.0 Cegueira, ambos os olhos 
369.1 Cegueira em um olho e visão subnomtal em outro 
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369.2 Visão subnornual em ambos olhos 
369.3 Perda da visão não qualificada em ambos olhos 
369.6 Cegueira em um olho 
369.7 Visão subnomzal em um olho 
369.8 Perda de visão não qualificada em um olho 
369.9 Perda da visão não especificada 
Nota: O quadro abaixo apresenta a classificação da gravidade do 

comprometimento visual que foi recomendada pelo Cru o de 
Estudos sobre a Prevenção da Cegueira da OMS, reuni ! o em 
Genebra, de 6 a 10 de novembro de 1972. O termo "visão 
subnormal," encontrado nas categorias acima, compreende as 
classes 1 e 2 do quadro abaixo; o termo "cegueira" as clas- 
ses 3, 4, 5 e o termo "perda da visão não qualificada" a 
classe 9. 

Caso a extensão do campo visual venha a ser levada em considera- 
ção, os pacientes cujo ram visual se encontre entre 5 O  e 10 em 
tomo do ponto central de f f :  ação devem ser colocados na classe 3 
e os pacientes com campo visual até S0 em torno do ponto central 
de fixação serão colocados na classe 4, mesmo se a acuidade central 
não estiver comprometida 

1 Série de informes técnicos OMS 518. 

Classe de 
comprome- 

timento 
visual 

1 

2 

3 

4 

5 

9 

Acuidade visual com a melhor correçb possível 

Mbxima menor que 

6/18 
3/10 (43) 

20/70 

6/60 
1/10 (011) 

20/200 

3/60 

1/20 (0,05) 
20/400 

1/60 (capacidade de contar 
dedos a um metro) 

1/50 (0,02) 
51300 

Mínima melhor ou igual a 

6/60 
1/10 (0~1) 

20/200 

3/60 
1/20 (O105) 

20/400 

1/60 (capacidade de contar 
dedos a um metro) 

1/50 (0,02) 
5/300 (20/1200) 

Percepção luminosa 

Ausbncia de percepção luminosa 

Indeterminada ou não especificada 



370 Ceratite 

370.0 Úlcera da córnea 
úlcera (de)  (da) (com): 

córnea ( central ) ( marginal ) ( perfurada ) ( anular) 
hipópio 
Mooren 

370.1" Ceratite dendrática (054.4f ) 

370.2 Outras ceratites superficiais sem conjuntiuite 
Cegueira da neve 
Ceratite: 

areolar 
estrelada 
estriada 

Ceratite: 
filamentosa 
numular 
puntacta superficial 

Fotoceratite 

370.3 Alguns tipos de ceratoconiuntiuites 
Ceratoconjuntivite: 

exposição ( por ) 
flictenular 
neurotrófica 

Ceratoconjuntivite: 
seca" (710.2f ) 
tuberculosa ( flictenular ) " 

(017.3f ) 

370.4 Outras ceratoconjuntiuites e as não especificadas 
Ceratite ou ceratoconjuntivite Ceratite superficial com conjun- 

(por): tivite 
herpes simples" (054.4t ) Ceratoconjuntivite: 
herpes zoster" (053.2f ) SOE 
sarampoQ (055.7f ) epidêmica" (077.lf ) 
em outras doenças exante- 

máticas 

370.5 Ceratite intersticial e profunda 

Abscesso da cónea Ceratite intersticial: 
Ceratite (por) : SOE 

disciforme" (054.4.1 ) não sifilítica 
esclerosante sifilíticao (090.3f ) 

tuberculosa" (017.3f ) 

Vasos fantasmas (da córnea) Pannus (da córnea) 

370.8 Outras formas de ceratite 

370.9 Não especificada 
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371 Opacidade e outros transtornos da cómea 

371.0 Cicatrizes e opacidades da cdmea 

Leucoma (aderente) 
Mácula da ciómea 
Nébula 

371.1 Pigmentações e depdsitos Ia cdsnea 

Anel de Kayser-Fleischer ilematocómea 
Fuso de Krukenberg Linha de Staehli 

Ceratopatia bolhosa 

371.3 Alterações das membrc~nas da cdsnea 
Dobra } da membrana de 13escemet Ruptura 

371.4 Degenerações da c6rm!a 

Arco senil 
Ceratomalácia: 

devida a deficiência de vitamina A" (264.4t) 
Ceratopatia em faixa 
Erosão recorrente da córnea 
Exclui: úlcera de Mooren (370.0) 

371.5 Distrofzas heredithr2aP rla cdrnea 

Distrofia endotelial de Fuchs 
Distrofia da cbrnea ( epitelial ) ( granular ) (em treliça ) ( macular ) 

371.6 Ceratocone 

371.7 Outras deformidades da cdrnea 

Descemetocele 

} da córnea Estafiloma 

371.8 Outros transtornos da cdmea 

} da córnea Hipoestesia 

371.9 Não especificados 

372 Transtornos da conjuntiva 

Exclui: ceratoconjuntivite (370.3, 370.4) 



372.0 Conjuntiuite aguda 
Conjuntivite (de) : 

folicular (aguda) por adenovírus* (077.37) 
hemorrágica epidêmica* (077.47 ) 
inclusão* (077.0f) 
mucopurulenta 
Newcastleo (077.8f ) 
pseudomembranosa 

diftérica* (032.8) 
serosa 
vira1 SOE* (077.97 ) 

Febre faringoconjuntivalo (077.2f ) 
Oftalmia neonatal gonocócica* (098.4f ) 
E X C ~ U ~ :  oftalmia do recém-nascido (neonatal) SOE (771.6) 

372.1 Conjuntiuite crônica 
Conjuntivite vernal (primaveril) 
Infestação da conjuntiva por filáriaso ( 125.-f ) 

372.2 Blefaroconjuntivite 

372.3 Outras conjuntivites e as não especificadas 
Conjuntivite de Reitero Penfigóide ocular* (694.67 ) 

(099.37 ) 

372.4 Pterágio 
Exclui: pseudopterígio (372.5 ) 

372.5 Degenerações e depósitos da conjuntiva 
Argirose 1 F'seudopterígio 
Concreçóes da conjuntiva Xerose da conjuntiva: 
Pigmentação SOE 

devida a deficiência de vitami- 
na A* (264.0f) 

372.6 Cicatrizes da conjuntiua 
Simbléfaro 

372.7 Cistos e transtornos uasculares da conjuntiva 
Aneurisma } da conjuntiva EIemorragiA subconjuntival Quemose Hiposfagma 

372.8 Outros transtornos da conjuntiua 

372.9 Não especificados 

373 Inflamação das pálpebras 

373.0 Blefarite 
Exclui: blefaroconjuntivite (372.2) 
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373.1 Hordéolo e outras inflamações profundas das pálpehas 
Abscesso Terpl 
Furúnculo } da píilpebra 

373.2 Calúzio 

373.3 Dermatoses não infecciosas da pálpebra 
Dermatite (de) : 

alérgica 
contato 
eczematosa 

I 
I 

da pálpebra 

Lupus eritematoso discóide 
Xeroderma 

373.4" Dermutites infecciosas da pálpebra de tipos que produzem 
deformidades 

Bouba ( 102.-t ) 
Hanseníase (030.-f ) I -r:_ -?- 3 - _ - 11- -L ..- I 
373.5* Outras dermutites infecciosas da pálpebra 
Herpes simples (054.4f) 
Herpes zoster (053.23 ) 1 
~mietigo (6843') 
Vacina ( 051.0 ) 

atingindo a píilpebra 

373.6* Infestação parasitária da pálpebra 
Leishrnaniose (085.-t ) 
Loaíase ( 125.2f ) I atingindo a pálpebra 
Oncocercíase ( 125.3f ) 

373.8 Outra 

374 Outros transtornos das pálpebras 

374.0 Entrdpio e triquáase da pálpebra 

374.3 Ptose da pálpebra 
Blefarocalásia 



374.4 Outros transtornos que afetam a fungão da púlpebra 
Ancilobléfaro Retração da pálpebra 
Blefarofimose 
Exclui : blefarospasmo ( 333.8 ) 

tique (psicogênico) (307.2) 
orgânico (333.3) 

374.5 Transtornos degeneratiuos das pálpebras e da área pedocular 
Madarose 

da pálpebra Xantelasma* (272.-f ) 

374.8 Outros transtornos das pálpebras 
Corpo estranho retido na pálpebra 

374.9 Não especificados 

375 Transtornos do aparelho lacrimal 

375.0 DaMiadenite 
Aumento de volume da glândula lacrimal, crônico 

375.1 Outros transtornos da glândula lacrimal 

AtrOfia } lacrimal Cisto "Síndrome do olho seco" 

375.2 Epáfora 

375.3 ZnfZamqxio aguda e não especificada dos canais lacrimais 
CanalicuTite lacrimal 
Dacriocistite (flegmonosa) 
Dacriopericistite subaguda 
Exclui: dacriocistite neonatal (771.6) 

375.4 Inflamação crôn2ca dos canais lacrâmuis 
Canaliculite lacrimal 
Dacriocistite crônica 
Mucocele lacrimal 

375.5 Estenose e insuficidncia dos canais lacrimais 
Dacriolito Estenose (do) (dos) : 
Eversão do ponto lacrimal canalículos 

ponto I lacrimal ( is ) 
saco 
canal Iacrimonasal 
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375.6 Outras aha@es  dos canais lacrimais 

Fistula lacrimal 

375.8 Outros transtornos do sistema lacrimal 

375.9 Não especificados 

376 Transtornos da órbita 

376.0 Infhmação aguda da órbita 
Abscesso I Tenonite 
Celulite 
Osteomielite I da órbita 

376.1 Transtornos inflamatórios crdnicos da órbita 
Granuloma I Infestação hidática da órbita' 
Miosite da órbita ( 122.9f ) 
Pseudotumor Miíase da órbita* (1M.Of ) 

376.2. Eroftalmo enddcrino 
Exoftalmo tireotóxico (242.-f ) 

376.3 Outras afecçóes exoftcflmicas 
Deslocamento do globo ocular Edema 

(lateral) SOE Hemorragia 
) da órbita. 

Exoftalmo, exceto o endócrinc 

376.4 Defmidade da órbita 

}da órbita Exostose 

376.6 Corpo estranho (antigo) retido em seguida a ferimento per- 
furatate da órbita 

Corpo estianho retrobulbar 

376.8 Outros transtornos da órbita 
Cisto da órbita Miopatia dos músculos extra- 

oculares 

376.9 Não especificados 

377 Transtomos do nervo óptico e das vias ópticas 



377.1 AtrofUr Óptica 
Atrofia óptíca: PaiiaeL temporal do disco óptico 

SOE (da papila) 
sifilítica* (094.8f ) 

377.2 Outros tramtornos do disco Óptico 
do disco óptico Pseudopapiledema 

Coloboma Drusa } (da papila) 

377.3 Neurite Óptica 
Neurite óptica meningocócica* (036.8f ) 
Neurite retrobulbar 

SOE 
sifilítica* (094.83 ) 

Neuropatia óptica, exceto a isquêmica 
Papilite óptica 
377.4 Outros transtornos do nerso Óptico 
Compressão do nervo 6 tico Neuropatia óptica isquêmica 
Hemorragia na bainha c% 

nervo óptico 
377.5 Transtornos rio quiasnla Óptico 
377.6 Transtornos & outras v h  ópticas 
Transtornos dos tratos ópticos, dos núcleos geniculados e das ra- 

diações ópticas 
377.7 Transtornos da córtex visual 
377.9 Não especificados 

378 Estrabismo e outros transtornos dos movimentos 
binoculares dos olhos 

Fyclui: o nistagmo e outros movimentos oculares irregulares 
(379.5) 

378.0 Estrabismo convergente concomitante 
Esotropia (alternante) (monocular), exceto a intermitente 
378.1 Estrabismo diuergente concodtante 
Exotropia (altemante) (monocular), exceto a intermitente 
378.2 Heterotropia intermitente 

EsOtrO~ia ) intermitente (alternante) (rnonocular) Exotropia 
378.3 óutras  heterotropias -e os Mo especificados 
Ciclotropia Hipotropia 
Estrabismo concomitante SOE Microtropia 
Heterotropia vertical Síndrome de monofixação 
Hioertropia 
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378.4 Heteroforia 
Esoforia Hiperforia alternante 
Exoforia 

378.5 Estrabismo paralitico 
Estrabismo devido a paralisia Oftalmoplegia (externa) total 

(do):  
terceiro par ou nervo oculo- 

motor 
quarto par ou nervo troclear 
sexto par ou nervo abducente 

378.6 Estrabismo mecânico 
Estrabismo dcvido a aderências 
Limitaçiío traumática dos movimentos dos inúsculos extra oculares 
Síndrome da bainha de Browii 

378.7. Outros estrabismos 
Oftalmoplegia extenia pro- Síiidrome de Duaiie 

gressiva 

378.8 Outros transtornos dos mouimentos binoculares dos olhos 
Convergência : Desvio dissociado dos movimentos 

excessiva oculares 
insuficiente Paralisia ou espasmo do olhar con- 

jugado 
Oftalmoplegia internuclear 

378.9 Não especificados 
Estrabismo SOE Oftalmoplegia SOE 

379 Outros transtornos do olho 

379.0 Esclerite e episclerite 
Episclerite: Esclerotenonite 

SOE 
sifilíticao (095f ) ' 

Escleromalácia perfurante 

379.1 Outros transtornos da esclerótica 
Ectasia da esclerótica Estafiloma equatorial 

379.2 Transtornos do humor vitreo 
Corpos flutuantes 1 Hialite asteróide 
Descolamento Sínquise cintilante do humor 

Opacida Hemonp es vítreo 



379.3 Afacia e orctros transtornos do crktalino 
Luxação do cristalino Subliixaçáo do cristalino 

379.4 Anomalias da função pupilar 
Anisocoria 
Fenômeno ou pupila de Argyll Robertson (sifilítica)" (094.83) 

atípica( o ) (não sifilítica) (o )  
Hippus 
Midríase (persistente), não devida a drogas midriáticas 
Miose (persistente), não devida a drogas mióticas 
Pupila de Adie 
Reação pupilar: 

anormal 
dcsigual 
tônica 

379.5 Nistagmo e otctros ~nouimentos irregulares do olho 
Nistagmo (de)  : Nistagmo: 

SOE dissociado 
congênito latente 
desuso 

379.8 Outros transtornos do olho e de seus anexos 

379.9 Niio especificodos 

380 Transtornos do ouvido externo 

380.0 Pericondrite cla orell~a 
Pericondrite do pavilhão da orelha 

380.1 Otite externa infecciosa 
ErisipelaQ (0353 ) 
Herpes simplesa (054.7t ) 
Herpes zostera (053.73 ) I do ouvido externo I 
lmietigoa (6843) 
Furunculose do conduto audi- 

J 
tivo externoo (880.03) 

Otite externa: Otornicose (na) : 
SOE SOEa (111.93 ) 
difusa aspergilosea ( 117.33 ) 
Iiemorrágica monilíaseq ( 112.83 ) 
inaligna Ouvido dos nadadores 
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380.2 Outras otites externas 
Ceratose obturante 
Colesteatoma do conduto auditivo externo 
Eczema 1 {ouvido externo 

380.3 Transtornos não infecciosos da orelha 

Deformidade adquirida da orelha 
Hematoma 1 
380.4 Rolha de cerume 
Acúmulo de cerume 
Cera no ouvido 

380.5 Estenose adquirida do conduto auditivo externo 
Obstrução do conduto auditivo extemo 

380.8 Outros transtornos do ouvido externo 
Exostose do conduto audi- Tofos gotosos da orelhao 

tivo externo (274.83 ) 

380.9 Núo especificados 

381 Otite mhdia não supurativa e transtornos da trompa de 
Eustáquio 

381.0 Otite médh aguda ru70 supuratiw 
Barotrauma otítico* (993.0f) Otite média aguda : 
Catarro tubotimpânico agudo mucóide 
Otite média a g u ~  i: seromucinosa 

alérgica serosa 
catarral transudativa 
com secreção 
exsudativa 

381.1 Otite média serosa d n i c a  
Catarro tubotimpânico crbnico 

381.2 Otite média mucóide cr8nica 
Ouvido de cola 
Otite média mucinosa crdnica 
Exclui: doença adesiva do ouvido médio (385.1) 

381.3 Outras otites me'dias crdnicas não supuratiuas e as não 
especificadas 

Otite média crdnica: Otite média crdnica: 
alérgica seromucinosa 
com secreção transudat;.-- 
exsudativa 



381.4 Otite média não supuratiua, não especificada como aguda ou 
crônica 

Otite niédia: Otite média: 
alérgica mucóide 
catarral seromucinosa 
com secreção serosa 
exsudativa transudativa 

381.5 Salpingite da trompa de Eustáquio 

Tubarite 

381.6 Obstruçáo da trompa de Eustáquio 

Compressão 
Estenose da trompa de Eustáquio 
Estreitamento 

381.7 Trompa de Eustáquio aberta (pátulu) 

381.8 Outros transtornos da trompa de Eustáquio 

381.9 Transtornos não especificados da trompa de Eustáquio 

382 Otite média supurativa e as não especificadas 

382.0 Otite média aguda supuratiua 
Otite média aguda necrotizante Otite média aguda purulenta 

(na, no): 
SOE 
escarlatinao (034.lt ) 
gripeQ (487.8t ) 
sarampoo (055.27 ) 

382.1 Otite média tubotimpânica crdnica supuratiua 
Otite média crônica supurativa benigna 
Doença tubotimpânica cr8nica 

382.2 Otite média ático-antral d n i c a  supuratiua 
Doença ático-antral crônica 

382.3 Otite média crônica supurativa não especificada 
Otite média crônica purulenta Tuberculose do ouvidoQ (017.4f) 

382.4 Otite média supumtioa mio especificada 
Oite média purulenta SOE 



382.9 Otite média não especificalu 
Otite média: 

SOE 
aguda, SOE 
crdnica, SOE 

383 Mastoidite e afecçóes correlatas 

383.0 Mastoidite aguda 
Abscesso da mastóide Empiema da mastóide 

383.1 Mastoidite cr8nica 
Fístula da mastóide Mastoidite tuberculosaQ 
Cárie da mastoidite (015.71. ) 

383.2 Petro.de 
Inflamação do rochedo ( aguda ) ( crônica ) 

383.3 Con~plicações conseqüentes a mastoidectomia 
Cisto 
Granuloma 1 da cavidade originada de mastoidectomia 
Inflamação j 
383.8 Outras 

383.9 Mastoidite não especificada 

384 Outros transtornos da membrana do tímpano 

384.0 Miringite aguda sem me@o de otite m6d.h 
Miringite bolhosa 
Timpanite aguda 

384.1 Miringite crônica sem menção de otite média 
Timpanite crônica 

384.2 Perfuração da membrana do timpano 
Perfuração do tímpano : 

SOE 
persistente pós-traumática 
pós-inflamatória 

384.8 Outros 

384.9 Não especificados 

385 Outros transtornos do ouvido médio e da mastóide 



385.1 Doença adesiua do ouuido médio 
Otite adesiva 
Excliii: ouvido de cola (381.2) 

385.2 Outras anormnuliclacles adquiridas dos ossiculos do ouvido 
Ancilose 
Perda parcial I dos ossículos do ouvido 
Redução da mobilidade 

385.3 Colesteatoma do ouuido tnédio e da mastóide 
Pólipo do ouvido (médio) 

385.8 Outros 

385.9 N6o especificados 

386 Síndromes vertiginosas e outros transtornos do sistema 
vestibular 

Exclui: vertigem SOE (780.4) 

386.0 Doença de Ménière 
Hidropsia endolinf ática Síiidrome ou vertigem de Mé- 
Síndrome de Lermoyez nière 

386.1 Outras uertigens periféricas e as não especificadas 
Neuronite vestibular Vertigem paroxística benigna 
Vertigem aura1 ou nistagmo benigno 
Vertigem epidêmicao (078.8t) Vertigem otogênica 

386.2 Vertigem de origem central 
Nistagmo postura1 de origem central 

386.3 Labirintite 

386.4 Fistula do labirinto 

386.5 Disfunpio do labirinto 
Hipersensibilidade 
Hipofunção I do labirinto 
Perda de função 

386.8 Outros transtornos do labirinto 

386.9 Síndromes vertiginosas e transtornos do labirinto, não 
especificados 

387 Otosclerose 

Inclui: otospongiose 
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387.0 Otosclerose que compromete a janela ooal, Mo obliterante 

387.1 Otosclerose que compronwte a janela oual, obliterante 

387.2 Otosclerose da cóclea 
Otosclerose que compromete: 

cápsula btica 
janela redonda 

387.8 Outra 

387.9 Não especificada 

388 Outros transtornos do ouvido 

388.0 Transtornos degeneratiijos e vasculares do ouiiido 
Presbiacusia Surdez transitória devida a 

isquemia 

388.1 Efeitos do ruído sobre o ouijido interno 
Perda da audição induzida pelo ruído 
Trauma acústico do ouvido (devido a explosão) 

388.2 Perda súbida cla audição, não especificada 

388.3 Tinnitus 
Zumbido no ouvido 

388.4 Outras anornwlidades da percepção auditiiju 
Comprometimento da discriminação auditiva 
Diplacusia 
Hiperacusia 

388.5 Tramtornos do nem0 acústico 
do nervo acústi- Neurite acústica: Degeneração 

Transtorno co ou VI11 SOE } Par sifilíticaQ (094.8f ) 
388.6 Otorréiu 
Secreção do ouvido 

388.7 Otalgia 
Dor de ouvido 

388.8 Outros 

388.9 Não especificados 

389 Surdez 
389.0 Swdez de condução 
Perda da audição devida a transtornos da condução 



389.1 Surdez neuro-sensorial 
Perda da audição: Surdez: 

central central 
nervosa nervosa 
neuro-sensorial perceptiva 
perceptivá sensorial 
sensorial 

Exclui: percepção auditiva anormal (388.4) 
surdez psicogênica (306.7) 

389.2 Surdez mista de condução e neuro-sensorial 
Surdez ou perda da audição de tipos classificados em 389.0 con- 

juntamente com os em 389.1 

389.7 Surdo-mudez não classificável em outra parte 

389.8 Outras f o m s  especificadas de surdez 

389.9 Surdez não especificada 
Perda de audição SOE 





VII. DOENÇAS DO APARELHO CIRCULAT6RIO 

390 Febre reumática sem menção de comprometimento cardíaco 

Artrite reumática aguda ou subaguda 
Febre reumática ( ativa ) ( aguda) 
Reumatismo articular agudo ou subagudo 

391 Febre reumática com comprometimento cardíaco 

Exclui: as doencas crdnicas do coração de origem reumática 
(393-398) a não ser que a febre reumática também esteja 
presente ou existam sinais de recrudecimento ou atividade 
do processo reumático. Ver as Regras de Classificação se 
houver dúvidas acerca da presença de atividade reumá- 
tica por ocasião do óbito. 

391.0 Pericardite reumática atiua 
Pericardite reumática (aguda) 
Qualquer estado patológico em 390 com pericardite 
Exclui: quando não especificada como reumática (420.-) 

391.1 Endocardite reumática atiua 
Endocardite reumática ativa ou aguda 
Valvulite reumática ativa ou aguda 
Qualquer estado patológico em 390 com endocardite ou valvulite 

391.2 Miocardite reumática atiua 
Qualquer estado patológico em 390 com miocardite 

391.8 Outras doenças reumáticas atiuas do corqão 
Pancardite reumática ativa 
Qualquer estado patológico em 390 com outros ou com miíltiplos 

tipos de complicações cardíacas 

391.9 Doenças reumáticas atiuas do coração não especificadas 
Cardite aguda 
Doença do coração, ativa ou aguda } reumática 

Qualquer estado patológico em 390 com tipo não especificado de 
complicação cardíaca 

392 Coréia reumática 

Inclui: coréia de Sydenham 
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Exclui: coréia: 
SOE (333.5) 
de Huntington (333.4) 

392.0 Com complicação cardiaca 
Coréia reumática com comprometimento cardíaco de qualquer tipo 

classificável em 391.- 

392.9 Sem meqáo de complicação cardiaca 

393 Pericardite reumática crdnica 

Mediastino ericardite crbnica ai Miopericar te crbnica 1 reumática 
Pericardite adesiva 
Exclui: quando não especificada como reumática (423.-) 

394 Doenças da válvula d t r a l  

394.0 Estenose mitral 
Obstrução (da válvula) mitral (reumática) 

394.1 Znsuficiênc2a mitral reumática 

Incompetência rnitral reumática 
Regurgitação 1 
~ x ~ l u c  quando não especificada como reumática (424.0) 

394.2 Estenose mit~al com insuficiência 
Estenose mitral com incompetência ou regurgitação 

394.9 Outras e as não especificadas 
Doença ( cronica ) (da válvula) mitral 
Vavulopatia ( cr8nica ) mitral 

395 Doenças da válvula aórtica 

Exclui: quando não especificadas como reumáticas (424.1) 

395.0 Estenose aórtica reumática 
Obstrução (da válvula) aórtica, reumática 

395.1 Znsufici&nçia adrtica reumática 

Incompetência aó*ica. reumática 
Regurgitação 

395.2 Estenose adrtica reumática com insuficidncia 
Estenose abrtica reumática com incompetência ou regurgitação 



395.9 Outras e as não especificadas 
Doenças (da válvula) aórtica, reumática 

396 Doenças das válvulas mitral e aórtica 

Comprometimento de ambas as válvulas, mitral e aórtica, especifi- 
cado como reumático ou não 

397 Doenças de outras estruturas do endocárdio 

397.0 Doenças da &ula trr'chpide 
Doença 

( da válvula ) tncúspide (reumática ) 
Obstrução 

397.1 Doenças reumáticas da uáluula pulmonar 
Exclui : quando não especificadas como reumáticas (424.3) 

397.9 Doenças reumú&as do endocárdio, sem especificaçcio da 
oáluula comprometida 

Endocardite ) ( crdnica ) reumática Valvulite 
Exclui: quando não especificadas como reumáticas (424.9) 

398 Outras doenças reumáticas do coração 

398.0 Mwcardite reumática 
Exclui: miocardite não especificada como reumática (429.0) 

398.9 Outras e as Mo especificadas 
Cardite 
Doença do coração SOE ) reumática 

Exclui: cardite não especificada como reumática (429.8) 
doença do coração SOE não especificada como reumática 

( 429.9 

As seguintes subdivisões, indicadas pela adição de um quarto alga- 
rismo, devem ser usadas com as categorias 401-405 

.O Especificada como maligna 

.1 Especificada como beni 

.9 Não especificada se m r' igna ou benigna 
Exclui: quando complica a gravidez, o parto ou o puerpério 

( 642.- ) 
quando compromete vasos coronários (410-414) 
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401 Hipertensão essencial 

[Ver pág. 263 para a adição do quarto algarismo] 
Iilclui: Hiperpíese 

Hiperpiesia 
Hipertensão (arterial) (essencial) (primária) (sistêmica- 
Pressão sanguínea elevada 

Exclui: quando con~promete os vasos do 
encéfalo (430-438 ) 
olho (362.1) 

402 Doença cardíaca hipertensiva 

[Ver pág. 263 para a adição do quarto algarismo] 
Inclui : ( doença) ( insuficiência) do coração, hipertensiva 

qualquer estado patológico em 428, 429.0-429.3, 429.8, 
429.9, devido a hipertensão 

403 Doença renal hipertensiva 

[Ver pág. 263 para a adição do quarto algarismo] 
Inclui: arteriosclerose do rim 

insuficiência renal 
nefro~atia } hipertensiva 

nefri{e arteriosclerótica (crônica) (intersticial) 
nefrite arteriolar 
nefrosclerose 
qualquer estado patológico em 585, 586 ou 587 mencionado 

conjuntamente com qualquer outro em 401 

404 Doença cardiorrenal hipertensiva 

[Ver pág. 263 para a adição do quarto algarismo] 
Inclui: doença: 

cardiorrenal 
cardiovascular renal 

qualquer estado patológico em 402.- mencionado conjun- 
tamente com qualquer outro em 403.- 

405 Hipertensão secundária 

[Ver pág. 263 para a adição do quarto algarismo] 
Exclui: quando compromete os vasos do: 

encéfalo (430-438 ) 
olho (362.1) 



Inclui: com menção de hipertensão (estados patológicos em 
401-405 ) . 

Se necessário, usar código adicional para identificar a presença de 
hipertensão 

410 Infarto agudo do miocárdio 
Embolia 
Oclusão I (das artérias) 
Rotura 
Trombose I corOnána 
Infarto (do): 

cardíaco 
coração 
miocárdio 
subendocárdico 
ventrículo 

Rotura do: 
coração 
miocárdio 

Qualquer estado patológico em 
414.1-414.9 especificado como 
agudo ou com indicação de 
duração de  8 semanas ou 
menos 

411 Outras formas agudas e subagudas da doença isquêmica do 
coração 

Insuficiência coronária (aguda) 
Microinfarto do coração 
Síndrome ( de ) : 

intermediária 
pós-infarto do miocárdio (síndrome de Dressler) 
pré-infarto 

412 Infarto antigo do miocárdio 
Infarto cicatrizado do miocárdio 
Infarto antigo do miocárdio diagnosticado ao ECG ou por meio de 

outro exame especial, mas que não apresenta sintomas no mo- 
mento 

413 Angina de peito 
Angina : 

SOE 
cardíaca 
de decúbito 
de esforço 

Estenocardia 
Síndrome anginoso 

414 Outras formas da doença isquêmica crônica do coração 
Exclui: arteriosclerose, degeneração, doença ou esclerose cardio- 

vascular (429.2) 
414.0 Aterosclerose coronária 
Ateroma coronário 
Doença aterosclerótica do coração 
Esclerose (da artéria) coronária 
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414.1 Aneurisma do coração 
Aneurisma : 

coronário 
mural 
ventricular 

414.8 Outras 
Isquemia miocárdica ( cranica ) 
Qualquer estado patológico em 410 especificado como cranico ou 

com duração declarada acima de 8 semanas 
414.9 Não especificadas 
Doença isquêmica do coração SOE 

415 Doença pulmonar aguda do coração 
415.0 Cor pulmonale agudo 
415.1 Embolia pulmonar 
Apoplexia 
Infarto ( hemorrágico ) (de artéria) (de veia) pulmonar 
Trombose 1 
Exclui: quando complica: 

aborto (634-638 com quarto algarismo .6, 639.6) 
gravidez ectópica ou molar (639.6) 
gravidez, parto ou puerpério (673.-) 

416 Doença pulmonar crbnica do coração 
416.0 Hiprtensão pulmonar primária 
Hipertensão pulmonar (primária) ( idiopática ) 
416.1 Doença cardiaca cifoscoliótica 
416.8 Outras 
416.9 Doençu pulmonar do corapio não especificada 
Cor pulmonale (crdnico) SOE 
Doença cardiopulmonar cranica 

417 Outras doenças da circulação pulmonar 
417.0 Fástula arteriouenosa de uasos pulmonares 
417.1 Aneurisma da artéria pulmonar 
417.8 Outras 

cOnstriqãO ) de vaso pulmonar Rotura 
417.9 Não especificada 



420 Pericardite aguda 

Inclui: derrame pericárdico 
mediastino encardite 
miopescar B ite 

I 
i aguda (o )  

pleuropericardite 
pneumopericardite 

420.0° Pericardite em doenças classificadas em outra parte 
Pericardite ( aguda ) ( devida a ) : 

meningocócica (036.43 ) 
sifilítica (093.8t ) 
tuberculosa (017.83 ) 
urêmica (5853 ) 
vírus Coxsackie (074.23 ) 

Exclui: pericardite reumática aguda (391.0) 

420.9 Outras pericarclites e as não especificadas, agudas 
Pericardite: 

estafilocócica 
cstreptocócica 
infecciosa 

Pericardite : 
pi~eumocócica 
purulenta 
vira1 

Piopericardite 

421 Endocardite aguda e subaguda 

421.0 Endocardite bacteriana aguda e subaguda 
Aneurisma infeccioso Endocardite ( aguda ) ( crôiiica ) 
Endocardite (aguda) (crô- (s~ibaguda) : 

nica) ( subaguda ) : maligna 
bacteriana séptica 
infecciosa SOE ulcerativa 
lenta vegetante - 

Se necessário, usar código adicional para identificar o agente infec- 
cioso (por exemplo estreptococo, 041.0; estafilococo, 041.1) 

421.1" Endocardite infecciosa aguda e subaguda em doenças clas- 
sificadas em outra parte 

Endocardite : 
devida a febre tifóide (002.03) 
gonocócica (098.83 ) 
meningocócica (036.43 
por candida (112.8t ) 
por monilia ( 112.8t ) 
por vírus Coxsackie (074.21 ) 
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421.9 Endocardite agucla não especificada 
Endocardite 
Miocndocardite aguda ai siibaguda 
Periendocardite 1 
Excliii: endocardite reumática aguda ( 391.1 ) 

422 Miocardite aguda 
422.0' Miocardite aguda em doenças classificadas em outra parte 
Miocardite asséptica do re- Miocardite (aguda) : 

cém-nascido (074.2t ) devida a toxoplasmose ( 130t ) 
Miocardite (aguda) : tuberculosa (017.8t ) 

diftérica (032.83 ) devida a vírus Coxsackie 
sifilítica (093.8f ) (074.2f ) 

devida a vírus da infliienza 
(487.8t ) 

422.9 Outras ~niocn~.dites e as nGo especificadas, agudas 
V1 iocardite: 

aguda ou subaguda (intersticial) 
séptica 
tóxica 

423 Outras doenças do pericárdio 
Exclui: quando especificadas como reumáticas (393) 

423.0 Hemopericárdio 
423.1 Pericardite adesiva 
Aderências do pericárdio 

423.2 Pericardite constrictiua 
423.8 Outras 
423.9 Náo especificadas 

424 Outras doenças do endocárdio 

424.0 Transtornos da válvztla mitral 
, Incompetência 
i Insuficiência I (da válvula) mitral de causa especificada, 
Regurgitação exceto reumática 
Exclui: doença (394.9) 

estenose ( 394.0) 

i 
(da válvula) mitral 

os estados patológicÓs relacionados : 
quando de causa não especificada mas com menção de: 

doenças da válvula aórtica (396) 
estenose mitral ou obstrução (394.2) 

quando especificados como reumáticos (394.1) 



424.1 Transtornos da uduula aórtica 
Estenose 
Incompetência ( da válvula ) aórtica I E t a u s a  especificada, 
Insuficiência I exceto a reumática 
Regurgitação I sifilíticao (093.2f ) 
Exclui: esteiiose subaórtica hipertrófica (425.1) 

quando de causa não especificada mas com menção d-. 
doença da válvula mitral (396) 

quando especificada como reumática (395.-) 

424.2 Transtornos da válvula tm'ctispide, especificados como mio 
reumáticos 

Estenose 
Incompetência I da vilvula tricíispidc de causa especificada, 
Insuficiência I exceto reumática 
Regurgitacão 
Exclui: quando de causa 1150 especificada (397.0) 

424.3 Transtoriios tla zjcilzjula pulmonar 
Iiisufici&ncia ou regurgitação da válvula 

pulmonar 
SOE 
sifilíticao (093.2f ) 

Exclui: quando especificada como reumática (397.1) 

424.9 Endocardite, com lesão de vcilvula não especificada 
Endocardite verrucosa atípica [de Libman-Sacks] o (710.0f ) 
Endocardite ( crônica ) 
Incompetência valviilar I I causa especificada, ex- 
Insuficiència valvular de válvula náo ceto reumática 
Regurgitação valvu1:ir especificada J I causa não especificada 
Estenose valvular tuberculosa" (017.8f ) 
Valvulite ( crônica ) 
Exclui: fibroelastose endocárdica (425.3) 

quando especificada como reumática (397.9) 

425 Cardiomiopatias 

Inclui: miocardiopatia 
Exclui: cnrdioiniopatia surgida durante a gravidez ou o puerpério 

(674.8) 

425.0 Fibrose endoiniocárdica [endomiocardiofibrose] 

425.1 Cardioiniopatia hipertrófica obstrutizja 
Estenose subaórtica hipertrófica 
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425.2 Cardiomiopatia obscirra da Africa 
Doenqa de Becker 

425.3 Fibroelastose endocárdicn 

425.4 Outras cardiomiopatias primárias 
Colagenose cardiovascular 
Cardiomiopatia : 

SOE 
constrictiva 
familiar 
hipertrófica não obstrutiva 
idiopática 
obstrutiva 

435.5 Cardiomiopatia alcoólica 

435.6' Cardiomiopatia na doença cle Chagcrs (086.0t ) 

425.7' Cardiomiopatias nutricionais e metabólicas 
Cardiopatia por mucolisssa- Glicogenose cardíaca (271.0t ) 

carido'se (277.5t ) Tofos gotosos do coração 
Doença do coração devida a: (274.8f ) 

nmiloidose (277.3t ) 
beribéri (265.0t ) 
tireotoxicose (242.-.f. ) 

425.8' Cardiontiopatia eni outras doenças classificacEas em outra 
parte 

Sarcoidose cardíaca ( 135t ) 

425.9 Cardiomiopatia secundária não especificada 

426 Transtornos da condução 

426.0 Bloqueio atriouentrictdar completo 

426.1 Outros bloqueios atrioventriculares e os não especificados 
Bloqueio atrioventricular: 

SOE 
iiicompleto 
parcial 

Fendmeno de Wenkebach 

426.2 Hemibloqueio de ramo esquerdo 

426.3 Outros bloqueios de ramo esquerdo 

426.4 Bloqueio de ramo direito 

426.5 Bloqueio de ramo niío especificado 
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426.6 Outros bloqueios cardíacos 

Bloqueio : 
sino-atrial 
sino-auricular 

Condução atrioventricular: 
acelerada 
acessória 

Pré-excitação da condução atrioventricular 
Síndrome de Wolff-Parkinson-Wliite 

426.8 Outros 
Dissociaçáo: 

atrioventricular [AV] 
por interferência 

Síndrome de Lown-Ganong-Levine 

426.9 Não especijicado 
Bloqueio cardíaco SOE 
Síndrome de Stokes-Adams 

427 Arriimias cardíacas 

Exclui: no pós-operatório (997.1) 
quando devidas a cuidados médicos relativos a aborto, 

gravidez ectópica ou molar, trabalho de parto ou parto 
(634-638 com quarto algarismo .7, 639.8, 668.1, 669.4) 

427.0 Taquicardia paroxistica suprauentricular 
Taquicardia paroxistica: 

atrial 
atrioventricular [AV] 
juncional 
nodal 

427.1 Taquicardia paroxlstica uentriculm 

427.2 Taquicardia paroxística não especificadia 
Síndrome de Bouveret-Hoffman 

427.3 Flutter e fibrilação atriul 

427.4 Flutter e fibrilação uentricular 

427.5 Parada cardíaca 
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427.6 Extrassistoliu 
.4rritinia extrassistólica Contrações prematuras 
Batimei~tos Extrassistolia 

ect6picos 
prematuros 

iitriais 
nodais 
sripraventricrilares 
ventricuIares 

427.8 Outras 
Marcapasso mutável 
Ritmo (do):  

ectópico 
nodal 
seio coronário 

427.9 Não especificadas 
Arritmia ( cardíaca) SOE 

Síndrome (do) (da): 
nó sinusal 
taquicardia-bradicardia 

428 Insuficiência cardíaca 

Exclui: no pós-operatório (997.1 ) 
quando devida a hipertensão (402.-) 
quando devida a cuidados médicos relativos a aborto, gra- 

videz ectópica ou molar, ao trabalho de parto ou ao 
parto (634-638 com quarto algarismo. 7, 639.8, 668.1, 
669.4) 

428.0 Insuficiência cardíaca congestiuo 
Doença congestiva do coração 
Insuficiência do ventrículo direito (secundária a insuficiência do 

ventrículo esquerdo ) 
428.1 Znsuficiêneiu do centrictdo esquerdo 
Asma cardíaca 
Edema agudo de pulmão, com menção de doença do coração SOE 

ou de insuficiência cardíaca 

) do coração esquerdo Insuficiência 

428.9 Não especif icada 
Fraqueza do coração 
Insuficiência cardíaca, do coração ou do miochrdio SOE 

429 Denominações e complicações mal definidas de doenças do 
coração 

Exclui: qualquer estado patológico em 429.0-429.3, 429.8, 429.9 
quando devido a hipertensão (402.-) 
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429.0 Miocardite não espedficadu 
Miocardite : 

SOE 

fibrbide 

1 crdnica (intersticial) (com menção de arteriosclerose) 

senil I 
Se necessário, usar código adicional, para identificar a presença de 

arteriosclerose 

429.1 Degeneração do miocúrdio 
Degeneração do coração ou do miocárdio: 

gordurosa 
mural (com menção de ar- 

Degeneração miocárdica I teriosclerose) 
Doença do miocárdio 
Se necessário, usar cbdigo adicional para identificar a presença de 

arteriosclerose 

429.2 Doença cardiouasculur náo especificada 
Arteriosclerose cardiovascular 
Degeneração 
Doença 
Esclerose I cardiovascular (com menção de 

arteriosclerose) 

Se necessário, usar c6digo adicional, para identificar a presença de 
arteriosclerose 

Dilata~áo } cardíaca 
Hipertrofia 

Dilatação ventricular 

429.4 Distúrbios funcionais consequentes a cirurgia cardiaca 
Insuficiência cardíaca consequente a cirurgia cardíaca ou devida 

a presença de prbtese 
Síndrome pós-cardiotomia 
Exclui: insuficiência cardíaca no período pbs-operatório imediato 

(997.1) 

429.5 Ruptura de cordas tendáneas 

429.6 Ruptura de músculo ppilar 

429.8 Outras 
Cardite 

429.9 Não especificadas 
Doença do coração (orgânica) SOE 
Morbus cordis SOE 



Inclui: com menção de hipertensáo (estados patológicos em 401 
e 405) 

Se necessário, usar código adicional, para identificar a presença de 
hipertensáo 

Exclui: qiialquer estado patológico em 430-434, 436, 437, que ocor- 
ra durante a gravidez, o parto ou o puerpério, ou 
especificado como puerperal (674.0) 

430 Hemorragia subaracnoidiana 
Hemorragia meníngea 
Rotura de aneurisma ( congènito) do cCrebro: 

SOE 
sifilíticoo (094.81 ) 

431 Hemorragia intracerebral 
Hemorragia (da ) : Hemorragia : 

basilar intrapontina 
bulbar pontina 
cápsula interna subcortical 
cerebral ventricular 
cerebromeníngea Rotura de vaso sangufneo do 
cerebelar encéfaio 
cortical 

432 Outras hemorragias intracranianas e as não especificadas 

432.0 Hemorragia extradml mio traumática 
Hemorragia epidural não traumática 
432.1 Hemorragia subdural 
Hemorragia subdural (não traunxítica) 

432.9 Henmrragia intracraniana núo especificada 

433 Estenose e oclusão das artérias pré-cerebrais 
Inclui: embolia 

entreitamento das artérias basilar, 

obstrução ( completa ) (parcial ) I car6tida e ver- 

trombose I tebral 

Exclui: insuficiência SOE das arthrias prC-cerebrais (435) 
433.0 Da artkria basllar 
433.1 Da ad&ria cardtida 
433.2 Da artéria wrtebral 
433.3 Múltipla e bilateral 
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433.8 Outras 
433.9 Não especificadas 
De artéria pré-cerebral SOE 

434 Oclusão das artérias cerebrais 
434.0 Trombose cerebral 
Trombose das art6rias cerebrais 
434.1 Etnbolia cerebral 
434.9 Nüo especificado 
Infarto cerebral SOE 

435 Isquemia cerebral transitória 

Ataque isquêmico transitórlo Isquemia cerebral intermitente 
[AITI Síndrome da artéria: 

Espasmo das artérias cerebrais basilar 
Insuficiência das artérias: vertebral 

basilar Sindrome do roubo da subclávia 
carótida 
vertebral 

Iiisuficiência cerebrovascular 
(aguda) com sinais e sin- 

tomas neurológicos focais 
transitórios 

Exclui: insuficiência cerebrovascular aguda SOE (437.1) 
quando devida a estados patológicos em 433.-(433.-) 

436 Doença cerebrovascular aguda mal definida 

Acidente cerebrovascular SOE 
Acidente vascular cerebral [AVC] 
A~o~lexia  SOE 
'iaque ) apopiétieo ( a ) Convulsão 

437 Outras doenças cerebrovasculares e as mal definidas 

437.0 Aterosclerose cerebral 
Ateroma das artérias cerebrais 
437.1 Outras doengas cerebrooasculares fsquêmicas generalizada 
Insuficiência cerebrovascular aguda SOE 
Isquemia cerebral ( crbnica ) 
437.2 Encefalopatia hipertensiva 
437.3 Aneurha  cerebral não roto 
437.4 Arterite cerebral 
437.5 Doenca de Moyamoya 
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437.6 Trombose não piogdnica dos seios iienosos intracranianos 
437.8 Outras 
437.9 Náo especificadas 

438 Efeitos tardios de doenças cerebrovasculares 

Nota: Esta categoria deve ser utilizada para indicar estados pato- 
lógicos em 430-437 como causa de efeitos tardios, os quais 
são classificados em outra parte. Os "efeitos tardios" incluem 
afecções especificadas ou como tal, ou como sequela, ou 
que estejam resentes um ano ou mais após o início da 
afecçáo causa t' [Ver I11 Efeitos tardios, página 7581. 

440 Aterosclerose 
Inclui: arteriolos~leros~ Degeneração : 

arteriosclerose arterial 
arterite ) senil arteriovascular 
endarterite vascular 
ateroma Doença vascular arteriosclerótica 

Endarterite deformante ou oblite- 
rante 

440.0 Da aorta 
440.1 Da artéria renal 
Exclui: aterosclerose das arteríolas renais (403.-) 
440.2 Das arte* das extremidades 
Esclerose (medial) de Monckeberg 
Gangrena ateroscleróticat ( 785.4" ) 

Exclui: as artérias: 
cerebrais (437.0) 
coronárias (414.0) 
mesentéricas (557.1) 
pulmonares (416.0) 

440.9 Generalizada e a não especificada 

441.0 Aneurisma dissecante [qualquer porçbo] 
441.1 Aneurisma torácico roto 
441.2 Aneurisma torácico sem merqáo de rotura 
441.3 Aneurisma abdominal roto 
441.4 Aneurisma abdominal sem meqão de rotura 





278 LISTA T A B U L ~  

443.9 Não especificada 
Claudicaçáo intermitente 
Doença vascular periférica SOE 
Espasmo de artéria 
Exclui: espasmo das artérias cerebrais (435) 

444 Embolia e trombose arteriais 
Inclui: infarto: 

embólico 
trombótico 

oclusáo 
Exclui: quando complicam: 

aborto (634-638 com quarto algarismo .6, 639.6) 
gravidez ectópica ou molar (639.6) 
gravidez, parto ou puerpério (673.-) 

444.0 Da aorta abdominal 
Síndrome da bifurcação aórtica 
Síndrome de Leriche 

444.1 De outras porções da aorta 
444.2 Das artérias das extremidades 
Embolia arterial periférica 
444.8 De outras artbrias especificadas 
Exclui: artéria: 

basilar (433.0) 
carótida (433.1) 
cerebral (434.-) 
coronária (410) 
mesentérica (557.0 ) 
oftálmica (362.3) 
pré-cerebral (433.-1) 
pulmonar (415.1 ) 
renal (593.8) 
retiniana (362.3) 
vertebral (433.2) 

444.9 De artéria não especificada 

446 Poliarterite nodosa e outras doenças afins 
446.0 Poliarterite nodosa 
Panarterite Periartente ( nodosa) 
Periartente necrotizante dis- 

seminada 

446.1 Sindrome febril aguda do linfotwdo mucocutdneo [SLMC] 



446.2 Angeite de hipersedbilidade 
Síndrome de Goodpasture 

446.3 Grantrloina letal da linha &dia 

446.4 Granulomatose de Wegener 

446.5 Arterite de células gigantes 
Arterite: 

craniana 
temporal 

Doença de Horton 

446.6 Microangiopatia trombótica 
Píirpura trombocitopênica trombótica 

446.7 Doença de Takayasu 
Arterite do'arco aórtico 
Doença da ausência de pulso 

447 Outras doenças das artérias e das erteríolas 

447.0 Fbtuln arteriouenosu adquirida 
Aneurisina arteriovenoso adquirido 

Exclui: as de localização ou origem: 
cerebral (437.3) 
coronária (414.1) 
pulmonar (417.0) 
traumática (900-904) 

447.1 Constricção ou estreitamente de artériu 

447.2 Rotura de artéria 
Erosão 
Fístula de artéria 
ulcera I 
Exclui: rotura traumática de artéria (900.- a 904.-) 

447.3 Hiperplasia de artéria renal 

447.4 Sindrome de compressão da artéria celíaca 

447.5 Necrose de artéria 

447.6 Arterite nüo especificada 
Aortite SOE 
Endarterite SOE 
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Exclui: iirteritc ou endartcritc (do) :  
arco aórtico (446.7) 
cerebral ( 437.4 ) 
coronária (414.8 ) 
deformarite (MO.-) 
obliterante (440.-) 
senil (MO.-) 

447.7" Aortite sifilítico (093.lt ) 

447.8 Outras 
Hiperplasia fihromiiscular das artérias 

448 Doenças dos capilares 

448.0 Telangiectcrsicr heniorrágica hereditária 
Doci-iça clc Rcndu-Osler-Wcbcr 

448.1 Nem nfio neoplósiço 
Ncvo : 

arâneo ( "spider" ) 
rstelar 
senil 

448.9 Outros e as ticio especificadas 

DOENÇAS 1>.4.$ VEIAS E DOS LINFÁTICOS E OUTRAS DOENÇAS DO 

APARELHO CIRCULAT~RIO ( 451-459 ) 

451 Flebite e tromboflebite 

Inclui: endoflel>ite 
flcbite siipurativa 
inflamaq5o das veias 
periflebite 

Exclui : quando complicam : 
aborto (634-638 com quarto argarismo .7, 639.8) 
gravidez rctópica ou molar (639.8) 
gravidez, parto oii piierpério (671.-) 

451.0 De riasos superficiais das extremidades inferiores 

451.1 De unsos profundos rla.9 extremicindes inferiores 

451.2 Da.s extreiniclades inferiores, sem outras especificaçóes 

451.8 De outras localiuuções 
Se necesslírio, usar o código adicioiial E para identificar a droga, 

se tiver sido induzida por droga 



Exclui: da veia porta (572.1) 
dos seios venosos intracranianos (325) 

não piogênica (437.6) 

451.9 De localização não especificada 

452 Trombose da veia porta 

Obstrução (da veia) porta 
Exclui: flebite da veia porta (572.1) 

453 Outras embolias e tromboses venosas 

Exclui : quando complicam : 
aborto (634-638 com quarto algarismo .7, 639.8) 
gravidez ectópica oii molar (639.8) 
gravidez, parto ou puerpério (671.-) 

453.0 Sindrome cle Btidd-Chiari 

453.1 Trom hoflebite rnigratórin 

453.2 Da ueM cava 

453.8 De outras ueim especificadas 
Exclui : cerebral (434.- ) 

coronária (410) 
das extremidades inferiores (451.0-451.2) 
mesentérica (557.0) 
portal (452) 
pré-cerebral (433.-) 
pulmonar (415.1) 
dos seios venosos intracranianos (325) 

não piogênica (437.6) 

453.9 De localização rúio especificada 
Embolia venosa Trombose (venosa) 

454 Varizes das extremidades inferiores 

Exclui: quando ccmplicam a gravidez ou o puerpério (671.0) 

454.0 Com úlcera 
Olcera varicosa (de qualquer parte das extremidades inferiores) 
Qualquer estado patológico em 454.9 com úlcera ou especificado 

como ulcerado 

454.1 Com inflamação 
Qualquer estado patológico em 454.9 com inflamação ou especificado 

como inflamado 
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456 Varizes de outras localizações 

456.0 Varizes esofugiunas sangrantes 
456.1 Varizes esofagianas sem menção de sangramento 
456.P Varizes esofagianar na drrosc hepática (571.-t) 

456.3 Varizes sublinguais 
4S.4 Varizes do escroto 
Varicocele 
156.5 Varizes pélvicas 
456.6 Varizes du odw 
Exclui: quando complicam a gravidez, parto ou puerpkrio (671.1) 

156.8 Outras 
Exclui: varizcs retinianas (362.1) 

veias varicosas de localizaçáo náo especificada (454.9) 

457 Transtornos não-infecciosos dos linfáticos 

457.0 Sindrome de linfedema pós-mastectomia 
Elefantíase 
Obliteração de vaso linfático ) devida a mastectomia 

457.1 Outros linfedemus 
Elefantíase (não devida a filária) SOE 
Linfangectasia 
Obliteração de vaso linfático 
Exclui: a elefantíase (não devida a fiiária): 

congênita (757.0) 
palpebral (374.8) 
vulvar (624.8) 

457.2 Linfangite 
Linfangite: 

SOE 
crdnica 
subaguda 

Exclui: a linfangite aguda (682.-) 
457.8 Outros transtornos Mo-infecciosos dos ZinfátCcos 
Quilocele (não devida a filária) 
Exclui: quilocele (da) : 

devida a filária (I=.-) 
túnica vaginalis (não devida a filária) (608.8) 

457.9 Não especificados 
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458 Hipotensão 

Inclui: hipopíese 
Exclui : colapso cardiovascular ( 785.5 ) 

síndrome de Shy-Drager (333.0) 
síndrome de hipotensão materna (669.2) 

458.0 Hipotensüo ortostática 
Hipotensão: 

ortostática ( crbnica) . 
postura1 

458.1 Hipotensão crdnica 
Hipotensão permanente idiopática 

458.9 Não especificada 
Hipotensão (arterial ) SOE 

459 Outros transtornos do aparelho circulatório 

459.0 Hemorragia nu30 especificada 
ExcIui: hemorragia : 

astrintestinal (578.9) 
(i o recém-nascido SOE (772.9 ) 

459.1 Sárulrome pds-flebite 

459.2 Compressão uenosa 
Constricgão de veia 
Síndrome da veia cava (inferior ) ( superior) 

459.8 Outros 
Circulação r~lateral ( venosa ), de qualquer localização 
Flebosclerose 

459.9 Não especificados 



VIII. DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATORIO 

Se necessário, usar código adicional para identificar o agente in- 
feccioso 

Exclui: pneumonia e gripe (480-487) 

460 Nasofaringite aguda [resfriado comum] 

Catarro nasal agudo Nasofaringite: 
Coriza (aguda) SOE 
Rinite: agiida 

aguda infecciosa SOE 
infecciosa 

Exclui: angina: 
aguda oii iiáo especificada (462) 
crônica (472.1) 

fanngite: 
aguda ou não especificada (462) 
crônica (472.1 ) 

faringite 
aguda ou não especificada (462) 
crônica (472.1 ) 

nasofaringite crônica (472.2) 
rinite: 

alérgica (477.-) 
crônica ou não especificada (472.0) 

461 Sinusite aguda 

Inclui: abscesso 
empiema 
infecção ( agudo(a) do seio (acesshrio) (nasal) 

inflainaçáo I ( paranasal) 

supuração 
Exclui: crbnica ou não especificada (473.-) 
461.0 Maxilur 
Antrite aguda 

461.1 Frontal 

461.8 Outras 
Pansinusite aguda 
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461.9 Não especificada 
Sinusite aguda SOE 

462 Faringite aguda 
Angina aguda SOE Faringite (aguda) : 
Angina (por vírus) SOE gangrenosa 
Faringite ( aguda ) : infecciosa 

SOE pneumocócica 
estafilocócica supurativa 
flegmonosa ulcerativa 

Wal 
Exclui: abscesso: 

faringeu (478.2) 
periamigdaliano [peritonsilar] (475) 
retrofaringeu ( 478.2 ) 

faringite crbnica ( 472.1 ) 
os estados atológicos acima mencionados se especificados 

como [devidos a ) : 
estreptocócica (034.0) 
ripe (487.1) 

aerpes simples (054.7) 
séptica (034.0) 
vi rus Coxsackie (074.0) 

483 Amigdalite aguda 
Amigdalite (aguda) : (por) A m  daiite (aguda) : 

SOE i f ecciosa 
estafilocócica pneumocócica 
folicdar séptica 
gangrenosa supurativa 

ulcerativa 
Wal 

Exclui: abscesso periamigdaliano [peritonsiiar] (475) 
angina 

aguda ou SOE (462) 
sbptica (054.0) 

tonsilite (amigdalite) estreptocócica (034.0) 

464 Laringite e traqueite agudas 
Exclui: quando especificada como devida a estreptococos (034.0) 

464.0 Laringite aguda 
Laringite (aguda) (por) Laringite (aguda) : 

SOE pneumocócica 
edematosa skptica 
Haemophilus influenzae supurativa 

[H. infiuenzae] dcerativa 



Exclui: laringite crônica (476.-) 
laringite devida a gripe (487.1) 

464.1 Traqueíte aguda 
Traqueíte (aguda j : 

SOE 
catarral 
vira1 

Exclui : traqueíte crônica (491.8) 

464.2 Laringotraqueite aguda 
Laringotraqueíte ( aguda ) 
Traqueíte (aguda) com laringite (aguda) 

464.3 Epiglotite aguda 

464.4 Crupe 

455 Infecçóes agudas das vias respiratórias superiores de 
localização múltipla ou não especificada 

465.0 Lnringofaringite agudu 

465.8 Outras localizaçóes múltiplas 

465.9 Localização não especificada 
Doença ( 'guda ) das vias rerpirathrias superiores 
Infecção ( aguda) 1 - 
Exclui: infecções das vias respiratórias superiores devidas a: 

estreptococos ( 034.0 ) 
gripe (487.1 ) 

466 Bronquite e bronquiolite agud,as 

Inclui: as afecç0es abaixo relacionadas com ou sem menção de 
obstrução ou broncospasmo - 

Exclui: exacerbação aguda de bronquite cronica, quando se co- 
dificar causa única (4911.-) 

466.0 Bronquite aguda 
Bronquite agiida ou subaguda: Rroiiquite aguda ou subaguda: 

com traqueíte séptica 
fibrinosa vi:ral 
membranosa 
pneurnorócica Bronquite crupal 
purulenta Trac(ueobronquite aguda 

46ô.1 Bronquiolite aguda 
Bronquiolite (aguda) Pneumonia capilar 
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470 Desvio do septo nasal 

Desvio ou defleção do septo (nasal) (adquirido) 

471 Póiipos nasais 

Exclui : pólipos adenomatosos (212.0) 

471.0 Pólipo da catidade nasal 

Pólipo da ( s ) : 
coanas 
nasofaringe 

471.1 Degeneração polipóide dos seios da face 

Etmoidite ou síndrome de Woakes 

471.8 Outros pólipos dos seios da face 

Pólipo do seio: Pólipo do seio: 
acessório etmoidal 
esfeiloidal maxilar 

471.9 Não especificado 

Pólipo nasal SOE 

472 Faringite e nasofaringite crônica 

472.0 Rinite crônica 

Ozena 
Rinite: 

SOE 
atrófica 
granulomatosa 

Exclui: riiiite alkrgica (477.-) 

472.1 Faringite crônica 

Angina cronica 
Faringite: 

atrófica 

Hinite: 
hipertrófica 
obstrutiva 
purulenta 
ulcerativa 

Faringite: 
granulosa ( crônica ) 
hipertrófica 

472.2 Nasofaringite crònicu 

Exclui: nasofaringite aguda ou não especificada (460) 



473 Sinusite crônica 

Inclui: abscesso 
empiema I ( crônica) dos seios ( acessórios ) (nasais ) 

(paranasais ) 
supuração 

Exclui: sinusite aguda (461.-) 

473.0 Maxilar 
Antrite ( crônica ) 

473.1 Frontal 

473.3 Esfenoidal 

473.8 Outras 
Yansinusite (crônica) 

473.9 Não especificada 
Sinusite (crônica) SOE 

474 Doença crônica das amígdalas e das adenóides 

474.0 Amigdalite crônica 
Exclui: amigdalite aguda ou não especificada (463) 

474.1 Hipertrofia clas nmigdalas e clas adenóides 
Aumento 
Hiperplasia 1 dar amígdalas ( e  das adenóides) 
Hipertrofia 

474.2 Vegetações adenóides 

474.8 Outrcrs doençus crdnicas clus amigdalas e das adenóides 
Amigdalolito Prega amigdaliana 
Cálculo da amígdala Ulcera de amígdala 
Cicatriz da amígdala 

( e  da adenóide 

474.9 Núo especif icadu 
Doença (crônica) das amígdalas ( e  das adenbides) 

475 Abscesso periamigdaliano 

Abscesso da amígdala 
Abscesso periamigdaliano 
Celulite periamigdaliana 
Exclui: amigdalite : 

aguda ou SOE (463) 
crônica ( 474.0) 
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476 Laringite e laringotraqueite crbnicas 
476.0 Laringite crdnicu 
Laringite: 

catarral 
hipertrófica 
seca 

476.1 Laringotraqueite crdnica 
Laringite, crônica, com traqueíte (crônica) 
Traqueíte, crônica, com laringite 
Exclui : traqueíte crônica (491.8 ) 

laringite e traqueíte. aguda ou não especificada (464.- j 

477 Rinite alérgica 

Inclui: febre do feno 
polinose 
rinite alérgica ( não sasonal ) ( sasonal ) 
rinorréia espasmódica 

Excliii : rinite alérgica com asinn ( brdiiquica ) ( 493.0) 

477.0 Deiiidu a pdlen 

477.8 Deuicla a outros alhgenos 

477.9 Causa não especificada 

478 Outras doenças das vias respiratórias superiores 

478.0 Hipertrofia dos cornetos nusais 

478.1 Outras doenças da cavidade nasal e dos seios da face 
Abscesso i Cisto ou mucocele dos seios 
Necrose do nariz (septo) ( nasais ) 
Ulceração Hinolito 
Exclui: úlcera varicosa do septo nasal (456.8) 

478.2 Outras doenças cla faringe, não classificadas em ozrtru parte 

AbscessO 1 da faringe ou nasofaringe 
Cisto I 
Edema I 
Abscesso da retrofaringc? 
Exclui : faringite ulcerativa ( 462 ) 

478.3 Parali& clas cordas vocais ou da laringe 
Laringoplegia Paralisia da glote 

478.4 P612po das cordas iiocais ou da laringe 
Exclui: pólipos adenomatosos (212.1 ) 



178.5 Oirtras doenças clm cordas vocais 
Abscesso 1 Corditc ( fibrinosa ) (nodosa ) 
Celulite ( tuberosa ) 
Griinuloma f das Vocais ~óclulos dos cantores 
Leucoplasia j 
478.6 Edemna da laringe 
Edeina (da) :  

glote '. 
sribglótico 
supraglótico 

478.7 Outras doe!iqas dn laringe, tido classificadas em outra parte 
Abscesso Obstruqlo 
Celulite ~>;ir,i~iclcinii;i I da laringe 

Pcricoiidriti. 
Olcera I 
Laringismo ( estriduloso ) 

Exclui: laringite iilcerativa (464.0) 

478.8 Reação de hipersensibilidade das vim respiratósias superiores, 
loca2isapío nEo especificada 

478.9 Outras doenças das vias respiratórias superiores e as não es- 
pecif icadm 

Abscesso } traqu(ia 
Cicatriz 

Exclui: pneumonia: 
alérgica ou eosinofílica (518.3 ) 
congênita (770.0) 
lipóide (507.1 ) 
passiva (514) 
por aspiração: 

SOE (507.0) 
do recém-nascido (770.1 ) 
de sólidos e líquidos (507.-) 

pós-operatória ( 997.3 ) 
reumática (390t. 517.1' ) 

480 Pneumonia vira1 
480.0 Pneumonia deuicia a adenouirus 

480.1 Pneumonia dcuicln n vírus respiratório szncicial 

480.2 Pneumonia deijitla u oírus da parainflueza 
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480.8 P n e m n i a  decida a outros cirus, nrio classificados e m  outra 
parte 

Exclui: gripe com piieumonia, qualquer forma (487.0) 
pneumonia que complica doenças por vírus classificadas 

em outra parte (045-079f, 484.-') 
pneumonite da rubéola congênita (771.0) 

480.9 Pneumonia vira1 náo especificarlu 

481 Pneumonia pneumocócica 
Pneumonia lobar, microrganismo não especificado 

482 Outras pneumonias bacterianas 

482.0 Pneumonia devida a Klehsiella pneumoniae 

482.1 Pneumonia devida a Pseudomonas 

482.2 Pneumonia deuida a Haemophilus influenzae [H. influenzae] 

482.3 Pneumonia decida a Streptococcus 

482.4 Pneumonia devida a Staphylococcus 

482.8 Pneumonia devida a outras bactérias especificadas 
Pneumonia devida a :  

Escherichia coli [E. coli] 
Proteus 

Exclui: penumonia que complica doenças infecciosas classificadas 
em outra parte (001-1361, 484.-') 

482.9 Pneumonia bacteriana nüo especificada 

483 Pneumonia devida a outros microrganismos especificados 

Pneumonia devida a: 
agente de Eaton 
Mycoplasma (pneumoniae) 
pleuropneumonia-like organisms [PPLO] 

484' Pneumonia em doenças infecciosas classificadas em outra 
parte 

Exclui: gripe com pneumonia, qualquer forma (487.0) 

484.0' Sarampo (055.lf ) 

484.1' Doença de inclusrlo citomegálica (078.5f) 

484.2' Psitacose ( ornitose ) (073t ) 
484.3' Coqueluche (033.-t) 

484.4' Tularemia (021f ) 



484.6" Aspergilose ( 117.3t ) 

484.7" Pnetriiioriin etn outras riticoses sistêmicas 
Caiididíase ( 112.4t ) Histoplasmose ( 115.-t ) 
Coccidioidoinicose ( 114t ) 

484.8* Ptieuiitotiui ern outras doenças infecciosas 
Pneumonia na : IJiieumonia na: 

actinomicose" (039.lt ) p~ieumocistose" ( 136.3t ) 
febre-Q" (083.0t ) salmoneloseO (003.2f ) 
febre tifóicle" (002.Ot ) toxoplasmose" ( 130t ) 
iiocardiose" (039.11 ) varicelao (052f ) 

485 Broncopneumonia devida a microrganismo não 
especificado 

Exclui : bronquiolite ( 466.1 ) 
pneumonia lipóide ( 507.1 ) 

486 Pneumonia devida a microrganismo não especificado 

Exclui: gripe coin pneiiinonia, qualquer forma (487.0) 
pneumonia hipostáticn ou passiva (514) 
pncu~nonia &vida a innlaçiío ou aspiração 

de substância estranha (507.-) 
pneumonitr devida a gases c- vapores (506.0) 

487 Gripe 

Exclui: infecção SOE (041.5) por Haemo hilus influenzae 
meningite (320.0) 
pneumonia ( 482.2 ) [H. inf P uenzae] 

487.0 Coin pneumonia 
Broncopneumonia 
Pneumonia } gripa] 

Gripe com pneumonia, qualquer forma 

487.1 Com outras munifestações respiratórias 
Faringite I Gripe (ou influenza) SOE 
Infecção respiratória ( das 

vias aéreas superiores) gripa1 
( aguda ) 

Laringite I 
487.8 Com outras manifestações 
Encefalopatia devida a gripe 
Gripe com c~~volvimento do trato gastrintestinal 
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490 Bronquite não especificada como aguda ou crònica 

Bronquite SOE : Traqueobronquite SOE 
catarral 
com traqueíte SOE 

Exclui: bronquite: 
alérgica SOE (493.9) 
asmática SOE (493.9) 
devida a gases e vapores (506.0) 

491 Bronquite crbnica 

Inclui: exacerbação aguda de bronquite crônica, quando se co- 
dificar causa única 

491.0 Bronquite crbnica simples 
Bronquite catarral crônica Tosse dos fumantes 

491.1 Bronquite mdnicn mucopurulenta 
Bronquite ( crônica ) ( recorrente) : 

mucopulenta 
purulenta 

491.2 Bronquite crbnica obstmtiva 
Bronquite: Bronquite: 

asmática crônica obstrutiva ( crônica ) ( difusa ) 
enfisematosa com obstrução das vias aéreas 

491.8 Outras bronquites crdnicas 
Traqueíte 
Traqueobronquite } crônica 

491.9 Não especificada 

492 Enfisema 

Bolha enfisematosa Síndrome de Mac Leod ou 
Enfisema (do pulmão ou pul- enfisema unilateral 

monar ) : 
bolhoso 
centro-acinar 
centro-lobular 
obstrutivo 
pari-acinar 
panlobular 
vesicular 



Exclui: i~nfiseiiia: 
ciriirgico (siibcutàneo) (998.8) 
compensatório (518.2) 
devida a gases e vapores (506.4) 
intersticial (518.1) 

do recém-nascido ( 770.2) 
mediastinal (518.1 ) 
traumático (958.7) 

493 Asma 

493.0 Asma extrínseca 
Asma : F~.'ore r10 feno com asma 

alérgica, de causa estabele- 
cida 

atbpica 
do feno 
da irifdncia 
por platina 

Exclui: asma: 
alérgica SOE ( 493.9 ) 
dos mineiros (500) 
por detergente. (507.8) 
por lá (495.8) 

493.1 Asma intrínseca 
Asma devida a processo imunológico interno 
Asma de' início tardio 
493.9 Asma núo especificada 
Asma ( brônquica ) ( alérgica SOE ) 
Bronquite: 

alérgica 
asmática 

Status asthmaticus (Estado de mal asmático) 

494 Bronquectasia 

Bronquectasia (fusiforme) (pós-infecciosa) (recorrente) 
Bronquiolectasia 
Exclui: bronquectasia tuberculosa ( doença ativa ) (01 1.5) 

495 Alveolite alérgica extrínseca 

Inclui: alveolite alérgica e pneumonite devidas a partículas orgâ- 
nicas inaladas, de origem fúngica, de actinomicetos 
termofílicos ou de outras origens 

495.0 Pulmão de fazendeiro 
495.1 Bagaçose 
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495.2 Pirlt~lrío rlos criarlorcs tlc pkssaros 
IIoença oii pulm5o dos ci-iadorcs de: 

periquitos 
poinbos 

495.3 Strl~erosc 
!>oriiça oii pulináo dos trabalhadores em cortiça 

195.4 Pt11t1lCo tio$ trírbalhczdo~es em t~ialte 

AI\-eolitc devida a Aspcrgilliis clavatiis 

495.6 PzrlttiCo rlos corttr<lor.e.s de casca r10 bordo 
Alvrolitc dcvid;i a Cryptostroiua corticale 

495.7 Piieuniotiite tle "ije~ltilaçcio" 

Al\.colite alérgica devida ;i fungos, actiiiomicetos termofíticos e ou- 
tros inicrorgniiisinos que se dcseiivolvein nos sistemas de venti- 
lação [ar condicioiiado] 

495.8 Outras ptieut~iotiites uiérgicas 

Doeiiça dos tomadores de rapé Scaqiioiose ou asma por cedro 
Doença oii piilmão dos inaiii- vermelho 

puladores de grãos 
Piilmão dos: 

lavadores de cjueijo 
peleiros 
que trabalhain c0111 : 

café 
farinha de peixe 

495.9 Alceolite alérgica não especificada 
Alveolite alérgica (extrínseca) Pneumonite de hipersensibilidade 

496 Obstrução crônica de vias respiratórias, não classificada em 
outra parte 

Doença do pulmão não específica 
Doença obstrutiva do pulmão } crônica 

Excliii: aquelas com menção de: 
alveolite alérgica (495.- j 
asma (493.-) 
bronquectasia (494 ) 
1)ronquite (491.2 ) 
cnfisema (492) 



PNEU~~OCONIOSES F OUTRAS DOENÇAS DO PULXIÃO DEVIDAS A AGENTES 

EXTERNOS ( 500-508 ) 

500 Pneumoconiose dos trabalhadores em carvão 

Antracose 
Antracossilicose 

Asn3;i dos mineiros 
Piilinão clos tra1,alhndl-n-es em 

liiilha 

501 Asbestose 

502 Pneumoconiose devida a outras sílicas ou silicatos 

Fibrose silicótica (maciça) do piilmão 
Pnciimoconiose devida a talco 
Silicosc ( simples ) ( coinplicada) 

503 Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas 

Aluiuii~ose ( do pulmão ) Fibrose ( do piilináo ) por: 
Beriliose l~nuxita 
Estanosc grafite, 

Si(lcrosc 

504 Pneumopatia devida a inalação de outras poeiras 

Doenqa dos cardadores de linho 

Excliii: ;ilveolite alérgica (495.-) 
asbestose (501 ) 
bagaçose (495.1) 
piilmão de fazendeiro ( 495.0 ) 

505 Pneumoconiose não especificada 

506 Afecções respiratórias devidas a fumaça, gases e vapores 
químicos 

Se necessário, usar o código adicional E para idenGficar a causa 

506.0 Bronquite e pnezlmonite cleijida a ftinurça, gases e vapores 
Bronquite química (aguda) 

506.1 Eclemu ngudo cle pulm-o devido a fuinaça, gases e uapores 
Edema pulmonar químico (agudo ) 

506.2 Inflarnaçüo clas wias respiratórias superiores decidi a fumaça, 
gases e uapores 

506.3 Outras ufecçóes respiratórius c~gudas e .subagu$as deuidns a 
fumaça, gases e mpores 



298 L ~ A  TABULAR 

506.4 Afecçiíes respiratórias crbnicas deliidas n fumaça, gases e 
vapores 

Bronquiolite obliterante ( crônica ) 
( subaguda) I devido(a) a inalação de fuma 

Enfisema ( difuso ) ( crbnico ) I ça. gases vapores químicos 
Fibrose pulmonar ( crônica ) 

506.9 Ndo especif icarln 
Doença dos traballiadoies em silos 

507 Pneumonite devida a sólidos e líquidos 
Exclui: pneuinonite fetal por aspiraçáo (770.1 ) 

507.0 DerRda a cispirução de ali~~iento ou colnito 
Pneumonia aspirativa (devida Yneuinoiiia aspirativa (devida a ) :  

a )  : sccrcçóes gástricas 
SOE \ òmito 
alimento ( regurgitado ) 
leite 

Excliii: piieuinonia devida a asfiraçáo de microrganismos (480 -) 
pós-operi~tória [síndrorne de Mendelson] (997.3) 

507.1 De~irla a aspiração de óleos e esshncius 
Pneumonia lipóide ( exógena ) 
Exclui: pneumoliia lipóidc eiidógeiia ( 516.8 ) 

507.8 Outras 
Asma por detergente 

508 Afecções respiratórias devidas a outros agentes externos e 
aos não especificados 

Sc necessário, usar o código adicional E para identificar a causa 

508.0 Manifestações pulmonares agudas deuidas a rndiaç8o 
Pneumonite por radiação 

508.1 Manifestações pulmonares crbnicas e otrtra? nanifestações 
pulmonures (leuidas n mrliação 

Fibrose do piilmão cons(.qiientc a radiação 

508.8 Outras 
505.9 Não especif icadas 

510 Empiema 
Se necessário, usar código adicional para identificar o inici-organis- 

mo infeccioso 



510.0 Corii fístulu 
Qirnlqirc~r ;ifccção em 510.9 

com fístula 
Fistula : 

broncocutânea 
1iepatoplerrr:il 

510.9 Sern meriçdo cle fístirlu 
Abscesso (da, do) : 

pleura 
thrax 

Einl>ícnia ( tórax) (pulmão) 
( pleura ) 

Piopi~euinotórnx 
Piotórax 

Fístula: 
inediastinal 
pleural 
torácica 

l'lc~iris : 
fibriiiopuriilexito 
purulento 
sbptico 
s~~i.ol>ur~~lentn 
supurativo 

511 Pleuris 

Excliii: plciii-i, coni int~iiçáo t lt l  tiibcrc.iilosc~ ativa (012.0) 

511.0 Sena niutiqüo de derranie oti clc tuberculose atitu 
AderBicia do puliniio ou da Plciiiis: 

pleura SOE 
Calcificaçáo da pleura piicun~ocócico 
Espessamc.iito da pleura cstatilocócico 
Plcuris ( ngiido j ( estéril) es treptocócico 

diafragrnático 
fibririoso 
interlobar 

511.1 Com tlcrrutrie, cotr~ iwrqlio de etiologiu bncteriana oiitru 
(pie tito (I tuberculose 

Pleuris : es tafilochcico 
o r r  I 1 cstreptocócico 
exsudativo 

I I piieumocócico 
scrofibriiioso outra etiologia bacteriana esl>ecificacla, 
seroso que 1150 a tul~erciilose 

511.8 Outras fornzus especificadus cle derrurile, exceto o deçido u 
tuberculose 

Heniopi~eumotórax Hidrotorax 
Hemotórax Pleuris encistado 
Hidropi~euri-iotbnix 

511.9 Derranie píeurul nüo especificado 
Derrame pleural SOE i'leiiris: 
Pleuris: serofibriiioso 

com derrame SOE seroso 
exsudativo 
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512 Pneumotórax 
Pneumotórax: Piieumotórax: 

SOE espontâneo 
iigudo iiipertensivo 
crônico 

Exclui: piiciiinotórax: 
congênito (770.8) 
trauniático (860.- ) 
por tiibel.culose ativa (011.7) 

513 Abscesso do pulrniío e do mediastino 

513.0 Ahscesso rk) pultnáo 
Abscc.sso ( iníiltiplo ) .do pulinào 
Gaiigrciiii ou iiccrosc piilinonar 
Pneuinoiiiii gaiigrciiosii o11 iiecrótica 

514 Congestáo e hipóstase pulnionares 

Broncopiic~unioiiin } hipost<tic;i Edeinn pulinonar: 
l'iiciiinonia SOE 
Coiigestáo pulinonãr (passiva) crôi-iico 

l'iieuinonia passiva 
Exclui: rdcina agudo de pulni5o: 

SOE (518.4) 
com inençáo de doeiiça ou insuficiência cardíaca 

(428.1) 

515 Fibrose pulmonar pós-inflamatória 

Cirrose do pulriliíc; 
Enduração do piilináo 1 crônica ou iião es- 
Fibrosc do pulmáo ( atróficã ) ( confluciite ) I pecificada 

( maciça ) ( pcrialveolar ) ( peribrbnquica ) 

516 Outras pneuinopatias alveolares e parietalveolares 

516.0 Proteitiose alceoktr p ln~or ior  

516.1" Het~iossiderose piilmotiar itliopdtica (275.01) 
Endiiraçáo cast;iiilin essencial do piilmão 

516.3 Alceolite fi1)rosatite idiopática 
Bloqiieio nlveolocapilnr 
Fibrose 1)ulmonar difusii ( idiopática ) ( intersticial ) 
Síndroinc de Haininan-Rich 



517" Comprometimento pulmonar em afecçóes classificadas 
em outra parte 

.ilvcolitc fibrosalite de etiologin rcumatóide 
Doenqa reumatOidc. intersticial clifusa do pulinão 

517.2" Co~tiprometirnento puhnotittr nu escleruse sistkiiicu (710.lf) 

517.8' Outras 
.iiniloidosc. pulii-ioiiar ( 277.3t ) 
Compiornetiineiito pulmonar eiii: 

doeiiça de Sjogren (710.2f) 
lu tis eritematoso sistSinico (710.0t ) 7 po irniositc (710.4f ) 
saicoidose ( 1S5t ) 
sífilis (O95f ) 

518 Outras doenças do pulmáo 

518.0 Col~pso  (10 pulrnao 
Atelectasia 
Exclui : kitelectasiii coiigPnita ( 770.3 ) 

parcial (770.5) 
ittelectasia por tuberculose ativa (011.8) 

518.1 Enjiserriu inttrsticiul 
Enfisema do me(1iastino 
Exclui: no feto o11 recém-nascido ( 770.2 ) 

enfisema cirúrgico (subcuthneo) (998.8) 
enfisema traiimático (958.7) 

518.2 Enfisenia comlierisutório 

518.3 ~osino f i  Zia puzmonar 
Asma eosinofílica Síndroine de Loeffler 
Eosinofilia trol>icai 
Pneumonia : 

alérgica 
eosiilofílica 

518.4 Edemu ugutlo rle pul~nüo nüo especificado 
Exclui: edema pulmonar: 

agudo coin mençáo de doença ou insuficiência cardíaca 
(428.1) 

crônico oii 1150 especificado (514) 
devido a agentes externos ( 506-508) 
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518.5 Insufici&nciu pulnio~iur conseqiiente a trauma e a cirurgia 
Insuficiència pulmonar consequente a: 

choque 
cirurgia 
trauma 

Pulmáo de choque 
Síiidrome de desconforto respiratório do iiùulto 

518.8 Outras doenças do pulmüo, núo classificadas em outra parte 
Broncolitíase Pulmolitíase 
Calcificaçáo do pulmão 

519 Outras doenças do aparelho respiratório 

519.0 Mau funcionumento cle traqueostomia 
Fístula trãqueo-esofágica consequente a traqueostomia 

Hemorragii } por traqueostomia Sepsis 
Obstruçáo do orifício de tr:tqueostomia 

519.1 Outras doenças da traquéia e dos brdnquios náo chsificadas 
ent outra parte 

Calcificaçáo 
Es tenose dos brônquios ou da traquéia 
ÍJlcera 

519.2 Mediastinite 

519.3 Outras doenças do mediastino, não classificadas em outra 
parte 

Fibrose 
Hérnia do mediastino 
Retrlição 1 
519.4 Transtornos do dkzfragmu 
Diafragmatite Relaxamento do diafragma 
Paralisia do diafragma 
Exclui: anomalia congênita do diafragma (756.6) 

hérnia diafragmática (553.3) 
congênita ( 756.6 ) 

519.8 Outras doenças do apurelho respiratdn'o, não classificadas em 
outra parte 

519.9 Nüo especificadas 
Doença respiratória ( crônica ) SOE 



IX. DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO 

520 Transtornos do desenvolvimento e da erupção dos dentes 

520.0 Anodontia 
Hipodontia Oligodontia 

520.1 Dentes supranumnerdt-ios 
Dentes suplementares Paramolar 
Distomolar Quarto molar 
Mesíodens 

520.2 Anormalidades do tamanho e da form dos dentes 
Concrescència I Macrodontia 
Fusão dos dentes ?Iicrodontia 
Geminação Pérolas de esmalte 
Dens in dente Taurodontismo 
Dente (em): Tubérculo paramolar 

evaginado 
forma de cavilha (cônico) 
invaginado 

Exclui: tubérculo de Carabelli, o qual é considerado como Lima 
variação normal 

520.3 E m l t e  nmnchado 
Dentes (ou esmalte) manchados 
Fluorose dentária 
Opacidade não fluórica do esmalte 

520.4 Alterações da formação dos dentes 
Aplasia e hipoplasia do cemento 
Dentes de Turner 
Dilaceração dos dentes 
Hipoplasia do esnialte (neonatal) (pós-natal) (pré-natal) 
Odontodisplasia regional 
Exclui: dentes de Hutchinson e molares (em forma de amora) da 

sífilis congênita (090.5) 
dentes nianchados (520.3) 

520.5 AlteraçXies hereditdrim da estrutura dos dentes não chsifi- 
c a h  em outra parte 

Amelog9nese I Dentes em concha 
Dentinogênese imperfeita Displasia da dentina 
Odontogênese 
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520.6 Alterações na erupçúo dos dentes 
Dente: En!pçáo dentária: 

incluso prematura 
natal tardia 
neonatal 
primário [decíduo] : 

persistcntc 
prematuro 

Exclui: dentes incliisos, com posiçáo anormal dos niesmos ou dos 
;idjaceiites a eles (524.3) 

exfoliação dos dentcxs (atribuível a doença dos tecidos vi- 
zinhos) (525.0, 525.1) 

520.7 Síndrome rln errrpçüo denttíria 

520.8 Outros transtornos do desenoo1l;inlento dos dentes 
Alteraqões de cor durante a formaçáo dos dentes 

520.9 Nüo especificarlos 

521 Doenças dos tecidos dentários duros 

521.0 Cárie dentária 
Cárie (da, do): \liinchas brancas dos dentes 

cemento Slelanodontia infantil 
dentina (aguda) (crdnica) Odontoclasia 
esmalte ( aguda ) ( cr6nica) 

( incipiente) 

521.1 Atdto excessi~o 
Desgaste: 

proximal 
oclusivo 

521.2 Abrasão 
Abrasão dentkia ( devida a ) : 

dentifrícios 
hábitos (ocupacional) 
ritual 
tradicional 

Defeito cuneiforme dos dentes SOE 

521.3 Erosão 
Erosao dos dentes: Erosão dos dentes: 

SOE idiopática 
devida a: ocupacional 

medicamentos 
vbmitos persistentes 
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521.4 Reabsorção patoMgica 
Granuloma interno da polpa Reabsorção (externa) dos dentes 

521.5 Hipercementose 
Hiperplasia do cemento 

521.6 Ancilose dos dentes 

521.7 Alterqões pds-eruptivas da cor dos dentes 
Coloração dos dentes (dentes tingidos) 
Exclui: os depósitos sobre os dentes (523.6) 

521.8 Outras doenças dos tecidos dentários duros 
Dentina sensível Esmalte irradiado 

522 Doenças da polpa e dos tecidos periapicais 

AbscessO } da polpa Pulpite: 
Pólipo aguda 

cr8nica ( hiperplástica ) 
( dcerativa ) 

supurativa 

522.1 Necrose da polpa 
Gangrena da polpa 

522.2 Degeneração cla polpa 
Calcificaçóes ) da polpa Dentículos 
Cálculos 

522.3 F o m ç á o  anomuzl de tecido duro na polpa 
Dentina secundária ou irregular 

522.4 Periodontite apical aguda originada na polpa 

5225 Abscesso periapical sem fístulrr 
Abscesso : 

deathio 
dentoalveolar 

522.6 Periodontite apical crônica 
Granuloma apical ou periapical 
Periodontite apical SOE 

522.7 Abscesso pedpical com fístula 
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522.8 Cisto radicular 
Cisto: Cisto: 

apical ( periodontal ) periapical 
radicular residual 

Exclui : cisto lateral dc deseiivolvimento ( 526.0) 

522.9 Outras e Mo especificadas 

523 Doenças gengivais e periodontais 

523.0 Gengioite aguda 
Exclui: gengivite necrotizante ulcerativa aguda ( 101 ) 

gengivostomatite herpética (054.2) 

523.1 Gengivite crdnicn 
Gengivite ( cr8nica ) : Gengivitc~ ( crbnica ) : 

SOE niarginal simples 
descamativa ~Icerati\.a 
hiperplástica 

523.2 Retração gengioal 
Retração gengiva1 ( generalizada ) ( localizada ) ( pós-infecciosa ) 

( pós-operatória ) 

523.3 Periodontite aguda 
Abscesso: Pericoroilite aguda 

paradontal 
periodontal 

Exclui: abscesso periapical (522.5, 522.7) 
periodontite apicnl aguda (522.4) 

523.4 Periodontite crdnica 
Pericoronite cr8nica 
Periodontite: 

SOE 

Pcriodontite: 
complexa 
simples 

523.6 Depdsito sobre os dentes 
Cálculo dentário : Depósito sobre os dentes (de): 

subgengival devido ao fumo 
supragengival matéria alba 

De ósito sobre os dentes: B negro 
a aranjado verde 
devido ao hábito de mascar 

betel 



APARELHO DIGESTIVO 807 

523.8 Outras doenças periodontais 
Epulis I de células Aumento SOE 
Granuloma pe- gigantes Cistos 

riférico 1 gen,val Fibromatose I 
Pólipo 

Lesões periodontais devidas a oclusão traumática 
I 

523.9 Não especificadas 

524 Anomalias dentofaciais, inclusive a maloclusáo 
524.0 Principais anomalias do tamanho da mandábula 
Hiperplasia ou hipoglasia: Macrognatia (mandibular) 

mandibular ( maxilar ) 
maxilar Micrognatia ( mandibular ) 

( r.axilar) 
Exclui: atrofia ou hipertrofia hemifacial (754.0) 

hiperplasia condilar iinilateral ( 526.8 ) 

524.1 Anomaliar da r~lução da mandibula com a base do crdnio 
Assinietria da mandíbula Retrognatismo ( mandibular) 
Prop-atismo ( rninndibular ) (maxilar) 

( maxilar ) 

524.2 Anomalia cla relaçáo cntre os arcos dentários 

I excessiva dos Oclusão posterior lingual dos 
Anteposição ( ho- dentes su. dentes inferiores 

rizontal ) periores Sobremordida (excessiva) ou 
Superposição I (em relação "overbite" 

(vertical) aos inferio- horizontal 
rez ) vertical 

Desvio da linha média profunda 
Distoclusão Traspasse horizontal ou "overjet" 
Mesioclusão 
Mordida: 

aberta (anterior ) (posterior) 
cruzada ( anterior) (poste- 

rior ) 
Exclui: atrofia ou hipertrofia hemifacial (754.0) 

hiperplasia condilar unilateral (526.8) 

524.3 Anomaliar da posição dos dentes 
Apinhamento 
Deslocamento I 
Diastema 
Rotacão de dente ou dentes 

~s&amento anormal 
Transposição I 



308 LISTA TABULAR 

Dentes inclusos, com posição anormal dos mesmos ou dos adjacentes 
a eles 

524.4 Maloclusão náo especificada 

524.5 A d i a s  funcionais dentofociois 
Fechamento anormal dos maxilares inferiores 
Maloclusão devida a: 

de lutição anormal 
há % itos labiais, linguais ou digitais 
respiração bucal 

524.6 Transtornos da articulação temporomandibular 
Desarran'o da articulação temporomandibular I Mandíbu a estalante 
Síndrome ou complexo de Costen 
Síndrome de dor e disfunção da articulação temporomandibular 
Exclui: deslocamento (830.-) atual da articulação tempo- 

luxação (848.1) ) romandibular 

524.8 Outras anomalias dentofaciais 

524.9 Não especificadas 

525 Outras doenças e afecçóes dos dentes e de suas estruturas 
de sustentação 

525.0 Exfoliacão dos dentes deuidu a causas sistêmicas 

525.1 Perda de dentes devida a acidente, extração ou doença perio- 
clontal localizada 

525.2 Atrofia do rebordo alueolar sem clentes 

525.3 Raiz dentáriu retida 

525.8 Outras 
Aumento do rebordo alveolar SOE 
Irregularidade do processo alveolar 

525.9 Não especificadas 

526 Doenças das mandíbulas 

526.0 Cistos or'ontogênicos de desenvolvimento 
Ceratocisto Cisto: 
Cisto (de): penodontal lateral 

dentígero primordial 
erupção 
folicular 

Exclui: cisto radicular (522.8) 
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526.1 Cistos das fisslrrw ílas nia~lcl'ibirlas 
Cisto (do): Cisto: 

canal incisório palatino mediano 
glóbulo maxilar palatino da papila 
nasopaiatino 

526.2 Outros cisto5 das ~nundíbulas 
Cisto da mandíbula: Cisto da mandíbula: 

SOE heniorrágico 
aneurismático trau~xático 

526.3 Graniclonta central de célulns gigantes (reparador) 
Exclui: granuloma periférico de células gigantes (523.8) 
526.4 Afecções inflamatórias 
Osteíte 
Osteomielite ( neonatal ) I da mandíbula ( aguda) ( crdnica ! 
Periostite ( supurativa ) 

Sequestro de osso da miridí- 
bula 

526.5 Alueolite mandibtilur 
"Alvéolo seco" Osteíte alveolar 

526.8 Outras cioesças da mandíbula 
Cisto mandibular latente Osteorradionecrose da mandíbula 
Displasia fibrosa da mandíbula Querubismo 
Exostose da mandíbula Torus : 
Hiperplasia condilar unilateral inandibularis 

ou hipoplasia da mandíbula palatinus 

526.9 Não especificadas 

527 Doenças das glândulas salivares 

527.2 Sialadenite 
Exclui: febre uveoparotídea (135) 

parotidite epidêmica (072.9) 

527.3 Abscesso 

527.4 Fhtula 
Exclui: fístula congênita das glândulas salivares (750.2) 

527.5 Sialolitiase 

) ) de ( as ) glândula ( s ) salivar ( es ), ou de seus canais Pedra ( s ) 
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528.6 Leuwplasiu da ?nucosa bucal, inclusive da língua 
Exclui: leucoceratose do paladar pela nicotina (528.7) 
528.7 Outros distúrbios do evitélio bucal, inclusi~e da lingrra 
Eritoplasia I Leucoceratose do p a l a t o  
Hiperplasia epi- da boca ou por n i c o t i n a  

telial focal 
Leucoedema I da língua 
Exclui: nevo esponjoso branco (750.2) 
528.8 Fibrose bucal submucosa, inclusioe da língua 
528.9 Outras e as nõo especificados 
Boca lesada ou ulcerada devi- Granuloma eosinófilo 

da a dentadura Granuloma piogênico da muco- 
Estomatite devida a dentadura Hiperplasia irritativa 

I 
Hiperplasia r p i l a r  do flato Olcera ( traumática) 
Lesões devi as a mordi a da 

bochecha ou do lábio 
h4elanoplasia 

529 Doenças e outras afecções da língua 

529.0 Glossite 
Abscesso 
Ulceração ( traumática) } da língua 

529.1 Língua geográfica 
Glossite: 

areata esfoliativa 
benigna migratória 

529.2 Glossite rombdide mediana 
529.3 Hipertrofiu das pupilas linguais 
Hipertrofia das papilas foliáceas 
Língua negra: 

pilosa 
vilosa 

Língua saburrosa 
529.4 Atrofia das pupilas. ZinguaCs 
529.5 Língua escrotal 
Língua: 

fissurada 
gretada 
sulcada 

Exclui: fissura congênita da língua (750.1) 
529.6 GbssodinM 
Glossopirose Língua dolorosa 
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529.8 (~rrtras clfecçóes dci língua 
Atrofia J I ,ingiia crenada 
.liimento da língua 
Hipertrofia 
Excliii: macroglossia congênita (750.1) 

529.9 NBo cspecif icada 

530 Doenças do esôfago 
Exclui: varizes csofágicas (456.0, 456.1 ) 

530.0 Accrlásia e cadiospsnio 
Acalásia (do cárdia ) 
Exclui : cardiospasnio coiigênito ( 750.7) 

530.1 Esofagite 
Abscesso do esdfago Esofagite: 
Esofagite: química 

SOE de refluxo 
péptica tiiberculosa" (017.82 ) 
pós-operatória Refluxo esofágico 

Se necessário, usar o código adicional E para identificar a causa, 
se iiiduzicla por agente quíniico 

530.2 Úlcera do esôfago 
Ulcera do es6fago: íJlcera do esdfago devida a 

péptica iiigestâo de: 
por fungos aspirina 

medicamentos 
substâncias químicas 

Se necessário, usar o código adicional E para identificar a causa. 
se induzidn por agente químico ou droga 

530.3 Estenose e estreitnmento do esdfago 
Compressáo ) do esôfago 
Obstruqão 
Exclui: estreitamc-nto congênito do esbfago (750.3) 

530.4 Perfuruçiio do esôfago 
Rotur.1 do esôfaço 
Exclui: perfiiração traumática do esbfago (862.-, 874.4) 

530.5 Dbcinesia do es8fago 
Espasmo do esôfngo 
Espasmo esofágico difuso Esôfngo em saca-rolha 
Exclui: cardiospasmo (530.0) 
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530.6 Diuerticulo do esdfago, adquirido 
Bolsa esofágica, adquirida 
Exclui: divertículo congênito do esôfago (750.4) 

530.7 Síndrotne da laceraçfio e hemorragia gastro-esofágicav 
Síndromc de Mallory-Weiss 

530.8 Outros transtornos do esdfago 
Hemorragia do esôfago 
530.9 Não especificadas 
As seguintes subdivisões de 4 algarismos devem ser usadas com as 

categorias 531-534: 
.O Aguda com hemorragia 
.1 Aguda com perfuração 
.2 Aguda com hemorragia e perfuração 
.3 Aguda sem menção de hemorragia ou perfuração 
.4 Crônica ou não especificada com hemorragia 
.5 Crônica ou não especificada coni perfuração 
.6 Crônica ou não especificada com hemorragia e perfuraçiáo 
.7 Crônica sem menção de hemorragia ou perfuração 
.9 Não especificada como aguda oii crônica, sem menção de 

hemorragia ou perfuração 

531 Úlcera gástrica 
[Ver acima para as subdivisões de 4 algarismos] 
Inclui: erosão (aguda) do estômago 

úlcera ( péptica ) (do) : 
piloro 
estômago 

Exclui: úlcera péptica SOE (533.-) 
Se necessário, usar o código adicional E, para identificar a droga 

se induzida por droga 

532 Úlcera duodenal 
[Ver acima para as subdivisóes de 4 algarismos] 
Inclui: erosão ( a  uda) do duodeno f úlcera ( p  ptica) (do) : 

duodeno 
pós-pilbrica 

Exclui: úlcera psptica SOE (533.-) 
Se necessário, usar o código adicional E, para identificar a droga, 

se induzida por droga 

533 Úlcera péptica de localização não especificada 
[Ver acima para as subdivisões de 4 algarismos] 
Inclui: úlcera giistroduodenal SOE 

úlcera péptica SOE 
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534 Olcera gastrojejunal 

[Ver página 313 para as subdivisões de 4 algarismos] 
Inclui : úlcera ( péptica ) ou erosão: 

aníístomótica 
estomal 
gastrocólica 
gastrintestinal 
gastrojejunal 
jejunal 
marginal 

Exclui: úlcera primária do intestino delgado (569.8) 

535 Gastrite e duodenite 

535.0 Gastrite aguda 
Se necessário, usar código adicional, para identificar qualquer he- 

morragia associada (578.-) 

535.1 Gastrite atrófica 
Gastrite (atrófica) crdnica 

535.2 Hipertrofia da i~iucosa gástrica 

Fj35.3, Gastrite alcoólica 

535.4 Outras gastrites 
Gastnte superficial 

536 Transtornos da huição gástrica 

Exclui: transtornos funcionais do estbmago especificados como 
psicogênicos (306.4) 

536.0 AcIorUlria 

536.1 Dilatação aguda do e s t h g o  
Distensão aguda do estdmago 

536.2 VAmitos habituais 
Vdmitos persistentes [não relacionados h gravidez] 
Exclui: vbmitos excessivos durante a gravidez (643.-) 

536.8 Dispepsia e outros transtornos du fu@ do estdmdgo 
Aquilia gástrica Hiperc-loridria 
Contração do est8mago em HipoJoridria 

ampulheta Indigestão 
Hiperacidez 
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536.9 Ncio especificados 

funcional gastrintestinal 
Transtorno 

537 Outros transtornos do estômago e do duodeno 

537.0 Estenose yilórica hipertrófica do adulto 
Exclui: estenosc pilórica congènita ou infantil (750.5) 

537.1 Ditiertículo gástrico 
Exclui: divertíciilo congênito do estòmago (750.7) 

537.2 fleo duodenal crônico 

537.3 Outras obstrzrçóes do tluodeno 
537.4 FGtula do est&tnago ozr do dtrodeno 
Fístula: 

gastrocólica 
g:istrojejiinodlic.a 

537.6 Estenose o11 estreitainento ein arnpulheta do estbmugo 
Exclui: coiltraçáo ein ampulheta do estômago (536.8) 

cstôinago em ampulheta, congênito (750.7) 

537.8 Outros 
Metaplasia intestinal da rnucosa gástrica 
Excliii : os divertículos do diiodeno (562.0) 

hemorragia gastrintestinal (578.-) 

537.9 Nüo específicndos 

540 Apendicite aguda 

540.0 Com peritonite generalizada 
Apendicite ( aguda) com: 
Cecite (aguda) ) perfuraçáo 

peritonite ( generalizada) 
rotura 

Rotura do apèndice 

540.1 Corn abscesso peritonial 
Abscesso do apêndice 

540.9 Sem menpio de peritonite 

Apendicite }aguda, sem menção de perfuração, peritonite ou rotura Cecite 
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541 Apendicite não especificada 

542 Outras formas de apendicite 
Apendicite crônicn Apendicite recorrente 

543 Outras doenças do apêndice 
Cólica Divertículo 

Estercolito 
Fístula I-Iiperplasia I 

J 
do apêndice 

Iiitussuscepç5o 
Mucocele 

Inclui: liérniã: Hkrniã: 
adquirida recorrente 
bilateral unilateral 
cong6iiil.a 

(exceto i1 dinfrag- 
inática ou hiatal) 

550 Hérnia inguinal 
Inclui: buboiiocelc hérnia iiiguinal: 

likrnia escrotal 
hérnia inguinal : d(flla iii ireta 

SOE oblíqua 
direta 

550.1 Hérnia i n g u i ~ l ,  com obstriiçúo, sem menção de gangrena 
Hériiia inguinal com menção de encarceraineiito, irredutibilidade ou 

estrangulamento 

550.9 Hérniu ingiritial setti ttzet~çúo de obstruçao ou de gangrena 

551 Outras hérnias da cavidade abdominal, com gangrena 

551.1 Ut~tbilicul, cont gangretiu 
Hériiia uinbilical, tal como definida em 553.1, se especificada como 

gangrenada 

551.2 Veiatrul [iiicisiotwl], coiti gaiigretau 
Hériiia ventral, tal como definida em 553.2, se especificada como 

gangrenada 

551.3 Diafrugitdtica, corli gangretia 
Hérnia diafragmática, tal como definida em 553.3, se especificada 

como gangrenada 
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551.5 De orrtrus loc'crlizrr~óes especificírtk~s, çoi~i gangretiu 
Qiialqucr nfccçao em 553.8, sc. ~spccificada como gangrenada 

551.9 De loculizu~ao niio especificaria, cona gangrena 
()ualquer afecçiío cm 553.9, sc espccificada como gaiigrenada 

552 Outras hérnias da cavidade abdominal com obstrução, sem 
menção de gangrena 

Excliii: com inciiçáo dc* gangrena ( 551.- ) 

552.0 Fernoral, com ohstrzrção 
Hériiia feinoral cspecificad:i coino encarcerada, irredutível, estran- 

gulada oii causanclo obstrução 

552.1 U~~ibiliccll, cont obstrzrqüo 
1Ii.rnia iiinl~ilical. tal coino dcfinidii ein 553.1, sc especificada como 

encarcerilcl~i, irredutívcl. cstraiigiilada ou causando obstrução 

552.2 Ventrctl [incisiotial], c0111 obstruçúo 
Hbriiiii ventral, tal como dcfinida em 553.2, se cspccificada como 

ciicnrccra<la. irrediitívcl, (.strangulnda oii causando obstrução , 

552.3 Dicrfra<~~icíticn, coni o1)strirçiio 
I-Iériiia cliatraginátic:i, tal como dcfinid~i cm 553.3, se especificada 

coiilo cbiicnrcc~racl:i, irrecliitível, cstraiigiilada ou causando obs- 
trução 

552.8 De outru.q loccrlizocõc~.~ cspecificí~das, c o t ~  obstrugáo 
Qualquer afecçáo em 553.8, se especificada como encarcerada, irre- 

diiiívcl, estraiigulada oii caiisai-ido obstrução 
552.9 De l o ~ ( ~ l i ~ ( ~ ç a o  nüo especificc~ticr, com ohstrrrção 
Qualquer afcccão t,in 553.9. se especificada como encarcerada, irre- 

clutível, estrungiilada oii caiisando obstrução 

553 Outras hérnias da cavidade abdoniiilai, sem menção de 
obstrução ou gangrena 

Exclui: as afcc~,.óc,s rel~icionadas com menção de: 
gangrena (551.-) 
obstrução (552.-) 

553.0 E'el~toral 
553.1 Umbilical 
IIérnia paraumbilical Onfalocele 
553.2 Vetitrt~l [incisioria~/ 
I-Ibrnia epiçástricu 
553.3 Diafragnzdticu 
Ilhnia do liiato ( esofágico ) ( de deslizamento ) 
Hérnia paraesofágica 
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Exclui: hbmia congênita: 
diafragmática ( 756.6 ) 
do hiato (750.6) 

553.5 De outra. localizaçóes especificadas 
Hérnia: Hérnia: 

ciática pudenda 
lombar retroperitoneal 
obturatória 

Outras hérnias abcloininais de localização especificada 
Exclui: enterocele vaginal (618.6) 

553.9 De localizaqüo não especificada 
Enterocele Hérnia : 
Epiplocele intestinal 
Hérnia : intrn-abdominal 

SOE Rotura herniária ( não traumática) 
intersticial Sarcoepiplocele 

EXTERITES E COLITES NÁO LIFECCIOSAS (555-558 ) 

555 Enterite regional 
Inclui: doença de Crohn 

555.0 Comprometendo intestino delgado 
Enterite regional ou doença de Ileite: 

Crohn do: regional 
duodeno terminal 
ileo 
jejuno 

555.1 Conlprometendo intestino grosso 
Enterite regional ou doença de Colite: 

Crohn do: granulomatosa 
cólon regional 
intestino grosso 
reto 

555.2 Coi~tprometcndo intestino delgado e intestino grosso 
555.9 De localização 1150 especificada 
Doença de Crohn SOE Eiiterite regional SOE 

556 Proctocolite idiopática 
Colite 

1 
hlegacolon tóxico 

Enterite Pseudopolipose do cólon 
Enterocolite ulcerativa 
neocolite I ( crônica ) 
Proctite 
Retossigmoidite 
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557 Insuficiência vascular do intestino 

Exclui: enterocolite necrotizante do recém-nascido (777.5) 

557.0 Aguda 
Colite, enterite ou ente- I Infarto intestinal 

rocolite, isquêmica agudo 
Enterocolite hemorrá- agnogênico 

gica I 'guda hemorrágico 
Necrose maciça do in- 1150 oclusivo 

testino Infarto mesentérico 
Enibolia de artéria mesen- embólico 

térica trombótico 
Enterocolite fulminante Necrose hemorrágica do intes- 
Enteropatia hemorrágica tino 

terminal Trombose de artéria mesentérica 
Gangrena intestinal 

Angina 
Insuficiência vascular I mesentérica 
Síndrome arterial (superior) 
Colite, enterite ou enterocolite, isquêmica crônica 
Estenose isquêmica do intestino 

557.9 Não especificada 
Colite, enterite ou enterocolite, isquêmica SOE 
Dor do trato digestivo devida a insuficiência vascular 

558 Outras gastrenterites e colites não infecciosas 

Colite 1 
Diarréia 
Enterite 
Enterocolite 
Gastrenterite 
Ileíte 
Jejunite 
Sigmoidite 

especificada como alérgica, dietética, não in- 
fecciosa ou tóxica 

náo especificada, em países onde as condi- 
ções possam fazer presumir que não seja 
de origem infecciosa 

Exclui: colite, diarréia, enterite, gastrenterite: 
infecciosa (009.0, 009.2) 
não especificada, em países onde as condições façam 

presumir que seja de origem infecciosa (009.1, 
009.3) 

diarréia funcional (564.5) 
diarréia psicogênica (306.4) 
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560 Obstrução intestinal sem menção de hérnia 

Exclui: emboiia (557.0) 
infarto ( 557.0) mesentérica ( o) 
trombose (557.0) 1 
hérnia inguinal com obstruçáo (550.1) 
obstrução intestinal complicando hérnia (552.- ) 
obstrução intestinal neonatal (777.-) 

560.0 Zntussuscepção 
Intussuscepçáo (do intestiiio ) (do cólon) (do reto ) 
Invaginação do intestino ou do cólon 
Exclui: iiitussuscepção do apêndice (543) 

560.1 fleo paralítico 
fleo (do intestino) (do cólon) 
Paralisia do intestino ou do cólon 

Estrangulamento 
Rotação I do intestino ou do cólon 
Torção 

560.3 Obstritção ( mecdnica ) do intestino 
Enterolito Obstrução (do cólon) 
Fecaloma 
Obstrução do intestino por Retenção fecal 

cálculo biliar 

560.8 Outras obstruções intestinais 
Aderências intestinais com oclusão 

560.9 Obsttução intestinal não especifica& 
Enterostenose 
Estenose I 

do intestino ou do cólon Obstrução 
Ocl~lsão I 
Exclui: estenose ou estreitamento congbnito do intestino (751.1, 

751.2) 
estenose isquêmica do intestino (557.1) 
obstrução intestinal pós-operatória SOE (997.4) 

562 Divertículos do intestino 

Exclui: divertíciilo congênito do cblon (751.5) 
divertículo de hleckel (751.0) 
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562.0 Intestino delgado 
Diverticiilite, diverticulose (do) : 

duodeno 
jejuno 

562.1 Cólon 
Diverticulite? diverticulose, doença diverticular ( do ) : 

SOE 
cólon 
intestino grosso 

Se necessário, usar código adicional para identificar qualquer he- 
morragia (578.-) ou pentonite (!%V.-), associada 

564 Transtornos digestivos funcionais, não classificados em outra 
parte 

Exclui: quando especificados como psicogênicos (306.4) 
transtornos funcionais do estdmago (536.-) 

564.0 Constipação 

564.1 Cólon imtáuel 
Colite mucosa 
Cólon espástico 

Enterospasmo 
Síndrome do cólon irritável 

564.2 Síndromes pós-cirurgia gástrica 
Síndrome (de) : 

"dumping" 
p9s-gastrectomia 
pós-vagotomia 

Exclui: Úlcera pós-gastrojejunostomia (534.-) 

564.3 Vdmitos subsequentes a cirurgia gastrintestinal 
Vdmitos ( biliosos ) subsequentes a cirurgia gastrintestinal 

564.4 Outros transtornos funcionais pós-operatórios 
Diarréia subsequente a cihirgia gastrintestinal 

564.5 DiarréM funcional 
Exclui: diarréia psicogênica (306.4) 

564.6 Espasmo una1 
ProctalRia fugaz 

564.7 Megacdlon, exceto a dmmp de Hirschsprung 
Dilatação do cólon 
Exclui: megacólon: 

congênito (751.3) 
tóxico (556) 
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564.8 Outros transtornos funcionais do intestino 
Atonia do cólon 
Exclui: a má-absorção (579.-) 
564.9 Não especificados 

565 Fissura e fístula anal 

Rotura do ânus não traumhtica 
565.1 FZstula una1 
Fístula do reto para a pele 

566 Abscesso das regióes anal e reta1 

Abscesso ou celulite perirretal Abscesso perianal 
Abscesso ou fístula isquiorretal Celulite do &nus ou do reto 

567 Peritonite 

Exclui: peritonite: 
com ou subsequente a: 

aborto (634-638 com quarto algarismo .O, 639.0) 
apendicite (540.0, 540.1 ) 
gravidez ect6pica ou molar ((639.0) 

paroxística benigna (277.3) 
péIvica, na mulher (614.5, 614.7) 
periódica familiar (277.3) 
proliferativa crônica (567.8) 
puerperal (670) 

567.0' Peritonite em doeqas infecciosas clarsiftcadas em outra 
parte 

Pentonite: 
gonocócica (098.8f ) 
sifilítica (095f ) 
tuberculosa (014t ) 

567.1 Peritonite pneumocócica 
,%7.2 Outras peritonites supuratiuas 
Abscesso (do) : Abscesso : 

abdominopé1vico sub epático 
mesentério siibfrênico 
omento Peritonite (aguda) : 
peritônio generalizada 
retrocecal pélvica, no homem 
retroperitonial subfrênica 
subdiafragmático supurativa 
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567.8 Outras peritonites 
Necrose gordurosa do peritdnio Peitonite devida a: 
Peritonite proliferativa crdnica bile 
Saponificação do mesentério urina 
Exclui: peritonite ( pós-operatória) : 

devida a talco (998.7) 
química (998.7) 

567.9 Não especiticach 
Peritonite: 

SOE 
de causa não especificada 

568 Outras afecções do perit8nio 

568.0 Aderkncias peritoniais 
Aderdncias (do ) : Aderências (do, da) : 

diafragma omento 
estdmago parede abdominal 
intestino pelve masculina 
mesentéricas Bridas adesivas 

Exclui: aderências : 
com obstrução intestinal (!%O.$) 
da pelve feminina (614.6) 

569 Outras afecgões do intestino 

569.1 Prolapso reta2 
~ r o l a ~ s o  (do, da): 

canal and 
mucosa retal 

569.2 Estenose do reto e do &nus 
Estreitamente do Anus (do esfíncter) 

569.3 Hemorragia do reto e do dnus 

569.4 Outras afecp5es do reto e do dnus 
B 

Úlcera estercoral 
Úlcera solitária }do ânus (do esfíncter) ou do reto (do esfhcter) 
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Exclui: fístula do reto para ( a ) :  
pele (565.1) 
órgãos internos - ver fndíce Alfabético 

hemorróidas (455.-) 
incontinência do esfíncter anal (787.6) 

569.5 Abscesso do intestino 
Exclui: abscesso apendicular (540.1 ) 

569.6 Mau fzcncionamento de colostomia ou de enterostomia 
569.8 Outras 
Pericolite Úlcera do ciilon 
Perissigmoidite Visceroptose 
Exclui: gangrena do intestino, mesentério ou omento (557.0) 

hemorragia do intestino SOE (578.9) 

569.9 Não especificadas 

570 Necrose aguda e subaguda do fígado 

Atrofia amarela (do fígado) (aguda) ( subaguda) 
Hepatite aguda ou subaguda, não especificada como infecciosa 
Insuficiência hepática aguda 
Necrose do fígado (aguda) ( subaguda ) ( difusa ) (maciça) 
Exclui: as afecções mencionadas acima se forem complicações de: 

aborto (634-638 com quarto algarismo .7, 639.8) 
gravidez ectópica ou molar (639.8) 
gravidez, parto ou puerpério (646.7) 

hepatite por soro (070.-E875.-) 
hepatite vira1 (070.-) 
icterícia grave do recém-nascido (773.- ,774.-) 
no pós-operatório (997.4 ) 

571 Doença crônica do fígado e cirrose 

571.0 Fígado gorduroso alcoólico 

571.1 Hepatite alcoólica aguda 

571.2 Cirrose alcoólica do fígado 
Cirrose de Laennec- 

571.3 Lesão alcoólica do fígado, não especificada 
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571.4 Hepatite crdnica 
Hepatite cr8nica: Hepatite crdnica: 

SOE agressiva 
ativa persistente 

Hepatite recorrente 

571.5 Cirrose do fígado sem mençüo de álcool 
Girrose do fígado: Cirrose do fígado: 

SOE micronodular 
criptogênica pós-necrótica 
macronodular Cirrose portal 

571.6 Cirrose Miar 
Colangite crdnica destrutiva não siipurativa 

571.S Outras doenças crdnicas do figado, não alcoólicas 
Atrofia amarela crdnica (do fígado) 
Fígado gorduroso, sem menção de álcool 

571.9 Doenças crdnicas c10 fígado não  especifica^, sem menção de 
ákool 

512 Abscesso do fígado e sequelas de doença hepática crbnica 

572.0 Abscesso do fígado 
Exclui: abscesso amebiano do fígado (006.3) 

572.1 Piemia portal 
Flebite da veia porta Pileflebite 

572.2 Coma hepático 
Encefalopatia porto-sistêmica 

572.3 Hipertensão portal 

572.4 Sindrome hepatonenal 
Exclui: no pós-operatório (997.4) 

572.8 Oirtras sequelas de doença crhica do f ; g d  

.'#73 Outros transtornos do figacio 

Exclui: degenerayáo amilóide ou lardácea do fígado (277.3) 
doenqa cistica congênita do fígado (751.6) 
he atomegalia SOE (789.1) J i iltração do fígado por glicogênio (271.0) 
obstrução da veia porta (452) 

573.0 Congestão passiua crdnica do figado 
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573.1' Hepat"ie em doeyas virais classificadas em outra parte 
Hepatite (em ) (por) : Hepatite vira1 (070.-3 ) 

caxumba (072.7t ) 
Coxsackie (074.8t ) 
febre amarela ( O . - +  ) 
mononucleose infecciosa 

(0753 ) 
vírus de inclusão citome- 

gálica (078.53 ) 

573.2' Hepatite em outras doenças infecciosas classificadas em outra 
parte 

Hepatite (na) : Hepatite na toxoplasmose (130f) 
malária (084.93 ) 
sífilis: 

secundária (091.63 ) 
tardia (0953) 

573.3 Hepatite não especif icada 
Hepatite tóxica (não infecciosa) 

573.4 Znfarto hepático 

573.8 Outros 
Hepatoptose 

573.9 Não especificados 

574.0 Cdlculos da vesícula biliur com colecistite ag& 

Qualquer afecção relacionada em 574.2 com colecistite aguda 

574.1 Cálculos da vesiculu biliar com outras colecistites 
Colecistite com colelitíase SOE 
Qualquer afecção relacionada em 574.2 com colecistite (crônica) 

574.2 Cálculos da vesz'cula biliar sem menção de colecistite 
Cálculo SOE ) biliar Cálculo ( encravado ) 
Cólica SOE Colelitiase SOE 
Cálculo do conduto cístico Cólica (recorrente) da vesícula 

biliar 

574.3 Cálculos de uim bdiures com colecistite aguda 
Qualquer afecção relacionada em 574.5 com colecistite aguda 

574.4 Cálculos de vias biliures com outras colecistites 
Qualquer afecção relacionada em 574.5 com colecistite (crdnica) 



574.5 Cálculos de vius biliares sem menqio de  cole^ 

Cáicuio de: Coledocolitfase 
o o l ~ o c o  Cólica (recorrente) } hepática 
via biliar [qualquer uma] Litíase 
conduto hepático 

515 Outros transtornos da vesfcula biliar 

575.0 Colecistite aguda 

Abscesso da vesícula biliar 
An 'ocolecistite k Co ecistite: 

Exclui: com colelitíase (574.-) 

enfisematosa (aguda) 
gangrenosa 
supurativa 

Empiema da vesícula biliar 
Gangrena da vesicula biliar 

I 

515.1 Outras colecistites 

sem menção de cálculo 

Colecistite: 
SOE sem menç50 de cálculo 
cr8nica 

Exclui: com colelitíase (574.-) 

575.2 Obstrução da uesia~la biliar 

Estenose do conduto cístico ou da vesícula sem menção Estreitamente 
Oclusão de cálculo 

Exclui: com colelitfase (574.-) 

575.3 Hidropsiu da vesiculu biliur 
Mucocele da vesícula biliar 

575.4 Perfuração da oesiculu biliar 
Rotura do conduto cístico ou da vesícula biliar 

575.5 Fástula clu uesiculu Miar 
Fistula colecistoduodenal 

575.6 CoIesterolose da d c u l u  biliar 
Vesícula biliar em morango 
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577 Doenças do pâncreas 

577.0 Pancreatite aguda 
hbscesso do pâncreas rancreatite (por) : 
Necrose do pâncreas : SOE 

agrida aguda (recorrente) 
infecciosa caxumbao (072.37 ) 

hernorrágica 
subaguda 
supurativa 

577.1 Pancreatite crônica 
Pancreatite crônica: 

SOE 
iiifecciosa 

Pailcreatite : 
i<.cidivante 
recorrente 

577.2 Cisto e ps~udocisto do pâncreas 

577.8 Outras doenças do pâncreas 
Atrofia 1 Infantilismo pancreático 

I do pdiicreas Cirrose I 
Fibrose 

Necrose: -1 
SOE I pancreática asséptica [ 
gordurosa J 

Exclui: doença fibrocística do pâncreas (277.0) 
esteatorréia ancreática (579.4) 
tumor das i1 R otas do pâncreas (211.7) 

577.9 Niio especificadas 

578 Hemorragia gastrintestinal 

Exclui: com menção de úlcera éptica duodenal, gástrica ou gs- 
trojejunal (531-534 5 

578.1 Melena 
Exclui: melena do recém-nascido (772.4, 777.3) 

578.9 Hemorragiu do trato gastrintestinal núo especificado 
Hemorragia: 

gástrica 
intestinal 

579 Maí absorção intestinal 

579.0 Doença celíaca 
Enteropatia induzida por glúten 
Espru não tropical 
Esteatorréia idiopática 
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579.1 Espru tropical 
Es ru: Esteatorréia tropical 

IOE 
tropical 

579.2 Sindrome cIa alça cega 
Síndrome da alça cega pós-operatória 

579.3 Outros tipos cle má-absorção e os ndo especificarlos, pós-ci- 
rúrgicos 

Dernutri~ão } subsequente a cirurgia gastrintestinal Hipoglicemia 

579.4 Esteatorréia pancreática 

579.8 Outras 

579.9 Não especificadas 



X. MIENÇAS DO APARELHO GENITURINARIO 

Exclui: docnça renal hipertensiva i 403.-) 
Nota: as subdivisócs de 4 algarismos que indicam as lesões ana- 

tomopatológicas nas categorias 580-584 foram padronizadas, 
mas nem todas se aplicam a cada uma das categorias de 
três algarismos 

580 Glomerulonefrite aguda 

Inclui: nefrite aguda 

580.0 Com lesáo cle glomerulonefrite proliferativn 
Glomerulonefrite proliferativa (difiisa) aguda 

580.4 Com lesdo cle glo~nerulonefrite rupiclumente progressiva 
Nefrite aguda caiii lcsiío de glomeriilite necrotizante 

580.8 Com outra lesdo unaton~oputológica renal especificada 

580.9 Nüo especificadu 

581 Síndrome nefrótica 

581.0 Com ksüo cle glonwnrlonefrite proliferativa 

581.1 Cont lesüo cle glomeruloizefrite membranosa 
Doença glomerular membranosa idiopática 

581.2 Com lesáo de glomerulonefrite membra.nopro2iferdio~ 
Síndrome iiefrótica com lesáo de glomerulonefrite: 

lobular 
mesangiocapilar 
mista membranosa e proliferativa 
hipocomplementêmica persistente 

581.3 Com l e s o  de glonwrulonefrite de lesões tninimas 
Doença glomerular Nefrose lipbide 
Glomerulite de lesões mínimas 
Síndrome nefrótica 

581.8 Com outra lesüo anatonzopatol6gica renal especificada 
Nefrosonefrite hemorrágicao (078.6t) 
Síndrome nefrbtica (na, no) : 

amiloidoseo (277.3t ) 
diabetes mellitus (250.3t ) 
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febre hemorrágica epidêmicao (078.61) 
lupus eriten~atoso sist6micoo (710.01) 
maláriaQ (084.91 ) 

581.9 Nüo especificada 
Nefrose SOE 

582 Glomerulonefrite crônica 

Inclui: nefrite crônica 

582.0 Com lesiío de glomerulonefrite proliferatioa 
Glomerulonefrite proliferativa (difusa) crônica) 

582.1 Com lesüo de glomerulonefrite membranosa 
Glomerulonefrite proliferativa ( difusa ) crônica 

582.2 Com lesüo íle glomerulonefrite membranoproliferativa 
Gloinerulonefrite crônica: 

hipocomplementêmica persistente 
lobiilar 
membranoproliferativa 
mesangiocapilar 
mista, membranosa e pmliferativa 

582.4 Conl lesüo de glomerulonefrite rapidamente progressiva 
Nefrite crôiiica com lesão de glomerulite nerrotizante 

582.8 Com outra lesão anutoniopatoldgica renal especificada 
Nefrite crônica ( na, no) : 

amiloidoseQ (277.33 ) 
lupus eritematoso sistêmicoQ (710.0t ) 

582.9 Nüo especificada 

583 Nefrite e nefropatia, não especificada como aguda ou 
crônica 

Inclui: "doeiiça renal" assim descrita, não especificada como 
aguda ou crônica, mas com causa ou lesão anatomo- 
patológica estabelecida 

583.0 Com lesão cle glomerulonefrite proliferatiua 
Glomerulonefrite 
Nefrite proliferativa SOE 
Nefropatia 



583.1 Cotrz lesüo de glomerulonefrite nwmbranosa 
Glomerulonefrite 
Nefrite iiiembranosa SOE 
hefropatiii 

583.2 Cotn lesc'io cle glomerrrlot~frite menzbranoproliferaticu 
Glomerulonefrite 
Nefrite 1 membraiioproliferativa SOE 
Nefropatia 
Nefrite SOE coni lesáo aiiatoniopiitológica de glomerulonefrite; 

hipocomplement&niicii persistente 
lobular 
mesangiocapilar 
niista, incmbranosa c proliferativa 

583.4 Com lesão de glomerirlotiafrite rapirlamentc progressih 
Glomerulite 
Glomer~~lonrfrite ( i~ccrotizante ou rapidamente progressiva 
Nefrite I SOE 
Nefropatia 
Nefrite não especificada coni lesno de gloiiierulite necrotizante 

563.6 Com lesiio cie necrose cortical renal 
Necrose cortical renal SOE 
Nefrite 
Nefropatia ] com neierrose cortical (renal) SOE 

583.7 Cotn lesiio cle necrose rnetlulur renal 
Nefrite 
Nefropatia } «>m necrose medular [papiliir] (renal) SOE 

583.8 Com outra lesão uttaton~opatológica renal especificada 
Doença renal com: 
Glomeriilite 1 lesão de nefrite intersticial 
Glomerulonefrite 

I iiina causa estabelecida classificada em outra 
Nefnte 

I 
parte: 

Nefropatia ~iiniloidose" (277.3f ) 
diabetes mellitiis* (250.33) 
gotao (274.13) 
infecçiio gonocócicao (098.lt ) 
lupiis eritematoso sistêmicoO (710.0f) 
sífiliso (095t) 
tuberculoseo (016.0f ) 

583.9 Cotn Zesii unatornopatoldgica renal náo especificada 
Glomerulite I 
Glonieruloiiefrite 
Ncfrite 
Nefropatia 1 
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Exclui: a doença renal SOE sem causa estabelecida (593.9) 
nefropatia que complique a gravidez, o trabalho de parto 

ou o puerpério (642.-, 646.2) 

584 Insuficiência renal aguda 

Exclui: subsequente ao trabalho de parto e ao parto (669.3) 
pós-operatória (997.5) 
quando complica: 

aborto (634-638 com quarto algarismo .3, 639.3) 
gravidez cctópica ou molar (639.3) 

584.5 Com lesão de necrose tubular 
Insuficiência renal ~ a m  nccrose tubular (aguda) 
Necrose tubular : 

SOE 
aguda 

584.6 Com bsão de necrose cortical renal 

584.7 Corn ksáo de necrose medular [papilar] renal 

584.8 Com a t r a  lesão anatornopatoldgica renal especificuda 

584.9 'Não especificada 

585 Iiauficiência renal crônica 

Neuropatiaf (357.4* ) 
Pericarditef ( 4S0.0° ) 
IJremia crbnica 
Exclui: quaridd associada com qualquer afecçio ein 401.- (403.-) 

586 Insuficiência renal, não especificada 
Uremia SOE 
Exclui: subsequente ao trabalho de parto e ao parto (669.3) 

insuficiência renal pós-operatória (997.5) 
quando associada com qualquer afecção em 401.- (403.-) 
quando complica: 

aborto (634-638 com quarto algarismo .3, 639.3) 
gravidez ectópica ou molar (639.3) 

uremia: 
extra-renal (788.9) 
pré-renal (788.9) 

587 Esclerme renal, não especificada 

Atrofia do rim Rim contraído 
Exclui: com hipertensáo (403.-) 

nefrosclerose (arteriolar) (arteriosclerbtica) (403.-) 
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588 Transtornos resultantes de função renal deficiente 

588.0 Osteodistrofiu renal 

NanismO ) renai Osteodistrofia azotkmica 
Raquitismo Transtornos tubulares com perda 

de fosfato 

588.1 Diabetes Mpidus nefrogdnico 
588.8 Outros 
Hiperparatireoidismo secundário (de origem renal) 
Exclui : hipertensão secundária (405.-) 

588.9 Nüo especificados 

589 Rim pequeno de causa desconhecida 

589.0 UniEderal 
589.1 Bilateral 
589.9 Não especificado 

Exclui: as infecções uriiiárias (afecçóes classificadas em 590, 595, 
597, 599.0) quando complicam: 

aborto (834-638 com quarto algarismo .7, 639.8) 
gravidez ectbpica ou molar (639.8) 
gravidez, parto e puerpério (646.6) 

590 Infecções do rim 

Se necessário usar cbdigo adicional para identificar o microrganismo; 
por exemplo: Escherichia coli (041.4) 

590.0 Pielonefrite crdnica e pionefrose crdnica 
590.1 Pkbnefrite aguda e pionefrose aguda 
Pielite aguda 

590.2 Abscesso renal e perinefrético 

Infecção da pelve renal e do ureter 
590.8 Pielonefrite ou pionefrose, não espedflcada como aguda ou 

crdnica 
Pielite: Pielonefrite: 

SOE SOE 
tuberculosa (016.0t 1 tuberculosa (016.0f) 

Exclui: pielonefrite calculosa (592.9) 
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590.9 Infecção do rim não especificada 
Exclui: iiifegáo do trato urinário SOE (599.0) 

591 Hidronefrose 

592 Calculose do rim e do ureter 

Exclui: nefrocalcinose ( 275.4) 

592.0 Calcirlose do rini 
Cálculo ou pedra renal Nefrolitíase (por) : 
Cálculo em "chifre de veado" SOE 

ácido úrico" (274.1t ) 
Pedra no rim 

592.1 Calculose do ureter 

Pedra 110 ureter 

592.9 Calculose urinária, não especificada 
Pielonefrite calculosa 

593 Outros transtornos do rim e do ureter 

593.0 Nefroptose 
Rim móvel 

593.1 Hipertrofia do rim 

593.2 Cisto do rim, aclquirido 
Cisto ( niúltiplo ) ( solitário) do rim, não congênito 
Exclui cisto congênito do rim (753.1 ) 

593.3 Constricçáo ou dobra do ureter 
Coiistricção da junção pieluretérica 

593.4 Outras obstruçóes do ureter 

593.5 Hidroureter 
Exclui: o congênito (753.2) 

593.6 Yroteinúria postura1 

593.7 Refluxo uésido-uretérico 

593.8 Outros 
Fístula intestino-uretérica Tuberculose do ureter" (016.lt) 
Infarto renal 
Exclui: fístula entre o ureter e o trato genital feminino (619.0) 



593.9 Não especificados 
Doença renal SOE 
Exclui: doença Ctstica do rim (753.1) 

doença renal: 
aguda (580.-) 
com inicio na gravidez ou no puerpério (842.-, 648.2) 
cr8nica. (582.-) 
não especificada como aguda ou crbnica mas com causa 

ou quadro anatomopatológico estabelecido (583.-) 
nefropatia, descrita como tal (583.-) 

594 Calculose do trato urinário inferior 

594.0 Cálculo em diuertáculo de bexiga 

594.1 Outros cúlculos da bexiga 
CQlcuIo vesicaI 
Exclui: cálculo ein "chifre de veado" (592.0) 

594.2 Cálculo uretral 

594.8 Outros cálculos do trato urinário inferior 

594.9 Não especificados 

595 Cistites 

Exclui: prostatocistite (601.3) 

Se necessário, usar cbdigo adicional para identificar o microrganis- 
mo; por exemplo: Escherichia coli (041.4) 

593.0 Cistite agudu 
Exclui: trigonite (595.3) 

595.1 Cistite crdnica interstihl 

595.2 Outras cistites crdnicas 

595.3 Trigonite 
Uretrotrigonite 

595.4* Cisfite em doenças classificadas em outra parte 

Cistite: Ulceração da bexiga: 
gonocócica (098.lf ) esquistossomótica ( 120.-t ) 
tuberculosa ( 016.11 ) 
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595.8 Outros 
Abscesso da bexiga Cistite por irradiação 
Se necessário, usar o cbdigo adicional. E para identificar causa 

externa 

595.9 Não eyc i fkadas  

596 Outras afecções da bexiga 

596.0 Obstruçüo do colo da bexiga 
Obstrução ou estenose do colo da bexiga (adquirida) 

596.1 Fístula &ntero-uesical 

596.2 Fistula uesical, mio classificada em outra parte 

Exclui: fístula entre a bexiga e o trato genital feminino (619.0) 

596.3 Diuerticulo da bexiga 
Diverticulite da bexiga 

596.4 Atonia da bexiga 

596.5 Outros transtornos funcionais da bexig~ 
Relaxamento do esfincter vesical 

596.6 Roturu da bexiga niio traumática 

596.7 Hemorragia intramural da bexiga 
Hiperemia da bexiga 

596.8 Outras 
Bexiga: 

calcificada 
contraída 

Exclui. cistocele na mulher (618.-) 
hCrnia ou prolapso da bexiga na mulher (618.-) 

596.9 Não especificadas 

597 Uretrite, não transmitida por contato sexual, e síndrome 
uretral 

Exclui: uretrite não específica, declarada como tal (099.4) 

597.0 Abscesso uretral 
Abscesso da glândula de: Abscesso ( de) : 

Cowper periuretral 
Littré (glândula) uretral 

Exclui: carúncula uretral (599.3) 



597.8 Outra urettites 
Adenite da glAndula de Skene Úlcera (do meato) wetral 
Cowperite Ureüite: 
Meatite uretral SOE 
Síndrome uretrai SOE não venérea 

por tricomonas* ( 131.0t) 

Inclui: estenose do meato uretral 
meato puntiforme 

Exclui: estenose congênita da uretra e do rneato urinário (753.6) 

598.0 infecciosa 
Estenose da uretra: 

associadd com esquistossomose* (120.-t) 
gonoc6cica0 ( 098.2t ) 

Estenose da uretra: 
efeito tardio de trauma 
pós-obstétrica 

598.9 Não espedfbdm 

598 Outras afeoções da uretra e do trato urinário 

599.0 Znfec@o do trato uri&o de localização não espedfhada 
Se necessário, usar código adicional para identificar o microrganismo 

599.1 Fástuia uretral 
Fístula: Fístula urinária SOE 

uretroperineal 
uretrorretal 

Exclui: fístula: 
uretroescrotal (608.8) 
uretrovaginal (619.0) 

599.2 Divertácub uretral 
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599.4 Falso pertuito uretral 

599.5 Prolapso da mucosa uretral 
Prolapso da uretra Uretrocele no homem 
Exclui: uretrocele na mulher (618.-) 

599.6 Obstricção urinária não especificada 
Obstrução (do trato) urinário SOE 

599.7 Hemutúria 

599.8 Outras 

599.9 Não especificadas 

600 Hiperplasia da próstata 

Adenoma (benigno) da próstata Hipertrofia adenofibromatosa da 
Aumento da próstata próstata 

( benigno) Hipertrofia da próstata (benigna) 
Barra mediana (prostática) Mioma da próstata 
Fibroadenoma ) da printata Obstrução prostática SOE 
Fibroma 
Exclui: neoplasmas benignos da próstata (222.2) 

601 Doenças inflamatórias da próstata 

Se necessário, usar código adicional para identificar o agente infec- 
cioso 

601.0 Prostatite aguda 

601.1 Prostatite cr6nica 

601.2 Abscesso da próstata 

601.4" Prostatite em doenqas classificadas em outra parte 
Prostatite: 

gonocócica (098.lf ) 
por tricomonas ( 131.0f ) 
tuberculosa (016.3f ) 

601.8 Outras 

601.9 Não especificadas 
Prostatite SOE 



602 Outras afecçóes da pr6stata 

802.0 C h l o  da próstata 
Pedra prostática 

602.1 Congestüo ou henwwagia cEa próstata 

602.2 AtrofM da próstata 

602.8 Outras 

602.9 Não especifi& 

Inclui: hidrocele do córdão espermático, do testículo ou da túnica 
vaginal 

Exclui: coiigênita (778.6) 

603.0 Hidrocele emktada 

603.1 Hidrocele infectada 
Se necessário, usar código adicional para identificar microrganismo 

603.8 O& 

603.9 Não espeeifhuh 

604 Orquite e epididímite 

Se necessário, usar código adicional para identificar o microrganismo, 
tal como Escherichia coli (041.4), Streptococcus (041.0) ou 
Staphylococcus (041.1) 

604.0 Orquite, epididimite e epidídimo-orquite, com menção de 
abscesso 

Abscesso do epidfdimo ou do testículo 

604.9 Orquite, epididimite e epidr'dimo-orquite, sem ntençdo & 
aúscesso 

Epididimite tuberculosaO 
(016.2f ) 

Orquite por caxumbao (072.0t) 

Orquite: ' 

SOE 
gonoakica' (098.lt ) 

Fimose ( congênita ) 
Parafimose 

Prepúcio aderente 
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606 Infertilidade masculina 

Azoospermia Oligospermia 

607 Doenças do pênis 

ô ü i . O  LeucopIasia do pênis 
Craurose do pênis 
Exclui: carcinoma in situ do pênis (233.5) . 
607.1 Balanopostite 
Balanite 
Se necessário, usar código adicional para identificar o microrganismo 

ôO7.2 Outras d o e w  inflamatdrb do pênis 
Abscesso 1 

[ do corpo cavernoso ou do penis 

Furúnculo I 
Cavernite (do pênis) - 

Se necessário, usar código adicional para identificar o microrganismo 

60'7.3 P r i U W  
Ereção dolorosa 

607.8 Outras 
Atrofia 1 
Fibrose do w p  
Hematoma I cavernoso OU Hipertrofia [ do penir 
Trombose 

Balanite xerótica obliterante 
"Induratio penis plastica" 

úlcera J 
007.9 Não espet5fiem.h 

608 Outros transtornos dos órgãos genitais masculinos 

608.0 Vesiculite seminal 
Vesiculite (seminal) 
Se necessário, usar código adicional para identificar o microrganismo 

608.2 Torção do testículo 
Torção do: 

cordão espermático 
epidídimo 
testículo 
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608.3 Atrofia do testáculo 

608.4 Outros transtornos inflamatórios dos órgãos genituis 
moscuums 

Abseesso canais deferentes, corda0 espermá- 
Aotraz I dos (da, do) tico, escroto, testículo [exceto 

Furúnculo celulite I abscesso], túnica vaginal 

Vasite 
Se necessário, usar código adicional para identificar o microrganismo 
Exclui: abscesso do testículo (604.0) 

608.8 Outros 

Atrofia canais deferentes, cordão espermá- 
Edema 1 tico, esmoto, testículo [exceto 
Fibrose atrofia], túnica vaginal, vesí- 
Hematoma I d a  seminai 

Trombose 
Olcera 
Estenose (dos, do, da) : Quilocele da túnica vaginal: 

canais deferentes SOE 
cordão esperm4tico por filárias* (125.-t) 
túnica vaginal Tuberculose (do, da) : 

Hematocele SOE, no homem testículo (016.3f) 
vesícula seminal* (016.3f ) 

608.9 Não especificados 

610 Displasias mamárias benignas 

610.0 Cisto solitário da mama 
Cisto (solitário) da mama 

810.1 Mastoptatia &ica difwa 
Mama dstica 

610.2 Fibroaderwse da mama 
Fibroadenose da mama: Fibroadenose da mama: 
SOE difusa 
dstica peri6dica 
cr8nica segmentar 

610.3 Fibrosche da mama 
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610.4 Ecta.sia de dutos mamários 
Ectasia de dutos 

610.8 Outras 

610.9 Displasia mamária mio especif icada 

611 Outras doenças da mama 

Excliii: quando associadas com a lactação ou o puerpério 
(675.-, 676.-) 

611.0 Doença infla~natória du mama 
Abscesso ( agudo ) ( crônico ) ( 1150 puerperal ) da : 

aréola 
mama 

Antibioma da mama 
Fístula mamilar 
Mastite (aguda) (siibaguda) (não puerperal) : 

SOE 
infecciosa 

Exclui: antraz da mama (680.2) 
mastite neonatal infecciosa (771.5) 
tromboflebite da mama, ou doença de Mondor (451.8) 

611.1 Hipertrofiu da mama 
Ginecomastia Hipertrofia da mama: 

SOE 
puberal maciça 

611.2 Fissura do mamilo 

611.3 Necrose gordurosa da mamu 

Necrose gordurosa (segmentar) da mama 

611.4 Atrofiu da mamu 

611.6 Galactorréia náo associada ao parto 

611.7 Sinais e sintomus da mama 
Enduração da mama Retração do mamilo 
Mastodinia Secreção mamilar 
Nódulo mamário 

611.8 Outras 
Subinvoluçáo da mama ( pós-lactaçáo ) ( pós-parto ) 

611.9 Nüo especificnclas 



Exclui: quando associadas com a gravidez, o aborto, o parto ou 
o puerpério (630-676) 

614 Doenças inflamatórias do ovário, da trompa de Falópio, do 
tecido celular pélvico e do peritbnio 

Exclui: endometrite (615.-) 
infecção grave subsequente ao parto (670) 
quando complicam: 

aborto (634-638 com quarto algarismo .0,639.0) 
gravidez ectbpica ou molar (639.0) 
gravidez ou trabalho de parto (646.0) 

614.0 Salpingite e ooforite agudas 
Salpingite e ooforite gonocócica, agudasQ (098.lt) 
Qualqoer d'ecção em 614.2 especificada como aguda ou subaguda 

614.1 Salpingite e ooforite crdnicus 
Hidrossalpinge 
Qualquer afecção em 614.2 especificada como crônica 

614.2 Salpingite e ooforite, mio especificadas como agwlas, 
subagudas ou cr6nicas 

Abscesso (do, da): Salpingite 
ovário Salpingite e ooforite: 
trompa de Falópio gonocócica" (098.3f ) 
tubo-ovariano tuberculosaQ (016.4t ) 

Doença inflamatória Salpingo-ooforite 
tubo-ovariana 

Ooforite 
Piossalpinge 
Se necessário, usar código adicional para identificar o microrganismo, 

tal como Staphylococcus (041.1) ou Streptococcus (041.0) 

614.3 Paran~trite e celulite péluica agudas 
Qualquer afecção em 614.4, especificada como aguda 

614.4 Pararnetrite e çelulite péluica d n i c a  ou não especificado 
Abscesso (do) : 

fundo de saco de Douglas 1 cr(lnim ou SOE 
ligamento largo 
paramétrio 

Celulite pélvica, na mulher 
I 

Se necessário, usar código adicional para identificar o microrganismo, 
tal como Staphylococcus (041.1) ou Streptococcus (041.0) 

614.5 Pedtonite péluica agucla ou não especificada, nu mulher 
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614.6 Acler3ncias peritoniais példcas, na mulher 
Esterilidade associada com aderências peritubáriasf (628.2*) 

814.7 Outras peritonites pélvicas crdnicas, nu mulher 

614.8 Outras doetiças inflamatórias especificadas dos órgãos e 
tecidos pélvicos femininos 

614.9 Doenças influmatórias não especificadas dos órgãos e tecidos 
p6luicos femininos 

Infecção ou inflamação pélvica SOE, na mulher 

615 Doenças inflamatórias do útero, exceto o colo 

Exclui: quando complicam: 
aborto (634-638 com quarto algarismo .O, 639.0) 
gravidez ectópica ou molar (639.0) 
gravidez ou trabalho de parto (646.0) 

subsequente ao parto (670) 

615.0 Agwlas 
Qualquer afecção classificada em 615.9 especificada como aguda ou 

subaguda 

615.1 Crdnicus 
Qualquer afecção em 615.9 especificada como cranica 

615.9 Não especifjcadas 
Abscesso uterino Miometrite 
Endometrite gonoc6cica0 Perimetrite 

(098.lt ) Piometra 
Endomiometrite 
Metrite 

616 Doenças inflamatórias do colo do útero, da vagina e da 
vulva 

Exclui: quando complicam: 
aborto (634-638 com quarto algarismo .O, 639.0) 
gravidez ectópica ou molar (639.0) 
gravidez, parto ou puerpério (646.6) 

Cervicite 
EndoceMcite ) com ou sem menção de erosão ou ectr15pio 

Infecção gonocócica (aguda) do colo uterinoo (098.lt) 
Exclui: erosão ou ectrópio do colo uterino sem menção de cervi- 

cite (622.0) 



616.l. Vaginite e uuluovaginite 
Candidíase vulvovaginal ( 112.lt ) 
Vaginite, vulvite ou vulvovaginite: 

SOE 
herpética ( 054.1 t ) 
por oxiuros ( 127.4t) 
por tricomonas* ( 131.0f ) 

Se necessário, usar código adicional para identificar o microrganismo, 
tal corno Esclierichia coli (941.4), Staphylococcus (041.1.) w 
Streptococcus (041.0) 

Exclui: leucorréia não infecciosa (623.5) 
vaginite senil ou pós-menopausa (827.3) 

616.2 Cisto da gldnrlula & Bartholin 

616.3 Abscesso da gldndula & Bartholin 

616.4 Outros abscessos da uuloa 

) da vulva Furúnculo 

616.5 Ulceraçáo da oulua 
Ulceração da vulva: 

SOE 
na síndrome de Behcet* (136.lt) 
por herpes simpleso (054.lt ) 

Exclui : gonocócica (098.0) 
sifilítica ( 091.0) 
tuberculosa (016.4) 

Exclui: transtornos náo inflamatórios (do, da) : 
colo do útero (622.-) 
vagina (623.-) 
vulva (624.-) 

616.9. Não especificadap 

617 Endometriose 

617.0 Do útero 
Adenmiose 

817.1 Do ovário 
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617.2 Da trompa de Faldpio 

617.3 Do peritdnio pélvico 

617.5 Do intestino 

617.6 Etidonzetriose em cicatriz ou na pele 

617.8 De outras localizações especificadas 

617.9 De loculiuuçüo tiüo especificada 

618 Prolapso genital 

Exclui: quando coii-iplica a gravidez, o trabalho de parto ou O parto 
( 654.4 

618.0 Yrolupso tlus pcrredes ougitiais, sem niençüo de prolapso 
uterino 

Cistocele I 
prola~so vilgilia' I sem iiienpiio de prolapso uterino 
Retocele I 
Ureirocele J 
618.1 Prolapso uterino sem inençúo rle prolapso da parede vaginal 

618.2 Prolupso irterouuginal incompleto 

618.3 Prolapso uterowginal completo 

618.4 Prolapso utero~agittol nüo especificado 

618.5 Prolupso da cúpula ~aginal pós-histerectomia 

618.6 Enterocele vaginal co1tgcnita ou adquirida 

618.7 Laceração antigu dos músculos do assoulho péloico 

618.8 Outros 

Ii-icompetència ou relaxainento do fundo pélvico 

618.9 Não especificados 

619 Fístulas do trato genital feminino 

Exclui: fístula vésicorretal e enterovesical (596.-) 

619.0 Fistztlu do trato geniturinário, na mulher 
Fístula: Fístula: 

cérvicovesical útero-uretérica 
ureterovaginal úterovesical 
uretrovaginal vésicovaginal 



619.1 Físttth digestivo-genital, na mulher 
Fístula: Fístula retovaginal 

êntero-uterina 
êntero-vaginal 

619.2 Fístula gbnitocutdnea, na mrrlher 
Fistula : 

do útero para a parede abdomirial 
vaginoperineal 

619.8 Outras 

619.9 Fístulas n&o especificadas do trato genital fernhlno 

620 Transtornos não inflamatórios do ovário, da trompa de 
Falópio e do ligamento largo 

Excliii: hidrossalpinge (614.1) 

620.0 Cisto folicular do o&i 
Cisto do folículo de Graaf 

620.1 Cisto ou hei~uitomu de corpo lúteo 

620.2 Outros cistos ouarianos e os náo especificados 
Cisto de retenção do Cisto seroso do ovário 

ovário SOE 
Excliii: cistos de desenvolvin~eiito (752.0) 

cistos neo lásicos (220) 
ovários po 4 icísticos (256.4) 
síndroine de Stein-Leventhal (256.4) 

620.3 Atrofia adquirida do ovário e da trompa de Falópio 

620.4 Prolapso ou hérnia do ovário e da trompa de Falópio 

620.5 Torção do ovário, do pedículo o ~ r i a n o  ou da trompa de 
FaldpZo 

Torção da: 
hidátide de Morgagni 
trompa acessória 

630.6 Sindrome de laceração do liga~nento largo 
Síndrome de Masters-Allen 

620.7 Hematoma do ligamento largo 
Exclui: na gravidez ectópica (639.2) 

Bu.8 Outros 
Hematossaipinge 

620.9 Não especificados 
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621 Afecções do útero não classificadas em outra parte 

621.0 Pólipo do corpo do útero 
Pólipo de: 

endométrio 
útero SOE 

621.1 Subinuoluç<lo crdnicu do útero 
Exclui: a puerperal (674.8) 

621.2 Hipertrofia do útero 
Útero aumentado ou volun~oso 
Exclui: a puerperal (674.8) 

621.3 Hiperplusia endontetrial cística 
Hiperplasia ( cística ) ( glandular) do eildométrio 

621.4 Hematometru 
Exclui: quando associado coiii anomalia congênita (752.-) 

621.5 Sinéquias iritra-uterinas 
Aderências uterinas Brida ( s ) uterina(s ) 

621.6 Posição u n o m l  tlo Útero 
Aiiteversáo 
Retroflexao do útero 
Retroversáo 1 
Exclui: posição ailormal do útero que complique a gravidez, O tra- 

balho de parto ou o parto (654.3,654.4) 
prolapso do útero (618.-) 

621.7 Inoersüo crônica tlo Útero 
Exclui: prolapso do útero (618.-) 

trauma obstétrico atual (665.2) 

621.8 Outros 
Atrofia do útero, adquirida Fibrose do Útero: 

SOE 
esquistossomótica* (120.-f ) 

Exclui: doenças inflamatórias (615.-) 
endometriose (617.0) 

621.9 Afecções mio especificadas do Útero 

622 Transtornos não inflamatórios do colo do útero 

Exclui: anormalidade do colo do útero que complique a gravidez, 
o trabalho de parto ou o parto (654.5, 654.6) 

fístulas (619.-) 



622.0 Erosüo e ectrópio do colo do Útero 
Eversgo do colo do Útero 
Exclui: na cervicite crbnica (616.0) 

622.1 Displasia do colo (uterino) 
Exclui: carcinoma i n  sihi do colo do Útero (233.1) 

622.2 Leucoplasia do colo (uten'no) 
Excliii: carcinoma in sitii do colo do útero (233.1) 

622.3 Laceraçüo antiga c10 colo do zítero 
Aderèilcias do colo do útero 
Exclui: trauma obstétrico atual (66'5.3) 

622.4 Estreitamento e estenose c10 colo do rítero 
Exclui: (liiaiido coinplica o trabalho de parto (654.6) 

622.5 Incompetcncia do colo do zítero 
Exclui: qiiaiido: 

afeta o feto ou o recém-nascido (761.0) 
coii~plica a gravidez (654.5) 

622.6 Alongatnento hipertrófico clo colo do títero 

622.7 Pdlipo 1)tucoso c10 colo do Útero 
Pólipo SOE do colo do útero 
Exclui: pblipo adenomatoso do colo do útero (219.0) 

622.8 Outros 
Exclui: doenças iiúlamatbrias (616.0) 

622.9 Não especificados 

623 Transtornos não inflamatórios da vagina 
Exclui: anormalidade da vagina que complique a gravidez, o tra- 

balho de parto ou o parto (654.7) 
ausência congênita da vagina (752.4) 
diafragma ou bridas congênitas (752.4) 
ffstulas que envolvam a vagina (619.-) 

623.0 DSsptasM da oagina 
Exclui: carcinoma in situ da vagina (233.3) 

623.1 Leucoplasia da oagina 

623.2 Estreitamento ou atresia da uagina 
Aderências (pós-operatúrias) (pós-irradia~ão) da vagina 
Estenose da vagina 
Se necessário, usar código adicional para identificar a causa externa 
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623.3 Anel himenal apertado 
Hirncn rígido 
Introito apertado ) adquirido ou mngênito 

Exclui : himen imperfurado ( 752.4 ) 

623.4 Laceração mginal antiga 
Exclui: laceração antiga que envolve os músculos do assoalho 

pClvico (618.7) 

623.5 Leucorréia, não especificada conlo infecciosa 
ExcIui: por tricomonas (131.0 \ 

623.6 Hematoma uaginul 
Exclui: trauma obstétrico atual (665.7) 

623.7 Pdlipo da uaginu 

623.8 Outros 

623.9 Não especificados 

624 Transtornos não inflamatórios da vulva e do períneo 

Exclui : aiiornialidade da nilva e do períneo que complique a 
gravidez, o trabalho de parto ou o parto (654.8) 

comprometimento da vulva em afecções da pele (690-709) 
condiloma acuniinado ( 0'78.1 ) 
fistulas que envolvam: 

o períneo - ver fndice Alfabético 
a vulva (619.-) 

Craurme } da vulva Leiicoplasia 
Excliii: carcinoma in situ da vulva (233.3) 

624.1 Atrofia da vulm 

624.2 Hipertrof ia do clitóris 
Exclui: em transtornos endbcrinos (255.2, 256.1) 

624.3 Hipedrofza dos lábios 
Iiipertrofia da vulva SOE 

624.4 Laceração antiga e cicatriz da wlw 

624.5 Hematoma da oulixa 
Excliii: quando é complicação do parto ( W . 5 )  

624.6 Pdlipo dos lábios e da oulua 



624.8 Outros 

624.9 Não especificados 

625 Dor e outros sintomas associados com os órgãos genitais 
femininos 

625.0 Dispareunia 
Exclui: quando associada com frigidez (302.7) 

625.1 Vaginbmo 
Exclui: vaginismo psicogênico (306.5) 

625.2 Ovu2açáo do2orosa (mittelschmerz) 

625.3 Dismenorrdia 
Exclui: vaginismo psicogênico ( 306.5 ) 

625.4 Sindrome de tensão prd-menstrual 
Enxaqueca menstrual 

625.5 Sindrome cle congestão péluica 

625.6 Incontindncia por "stress", nu mulher 

625.8 Outros 

625.9 Não especificados 

626 Transtornos da menstrução e outras hemorragias anormais 
do trato genital feminino 

Exclui: dor e outros sintomas associados ao ciclo menstrual 
(625.-) 

perda de sangue na menopausa e na pré-menopausa 
(627.0) 

perda de sangue na pós-menopausa (627.1) 

628.0 AusdncM de menstruação 
Amenorréia (primária) (secuiidária) 

626.1 Menstruação escassa ou infreqüente 
Hipomenorréia Oligomenorréia 

626.2 Menstlu~çcio excessiw ou frequente 
Menometronagia Polimenorragia 
Menonagia Polimenorréia 
Exclui: na pré-menopausa (627.0) 

na puberdade (626.3) 
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626.3 Nentotragia genital' da puberdade 
Menorragia puberal 
Perda de sangue excessiva associada com o início dos períodos 

menstruais 

626.4 Ciclo menstrual irregular 
Menstniaçáo 
Períodos 1 irregular ( es ) 
Perda de sangue SOE 

626.5 Hetnorragia da ouulação 
Hemorragia genital intermenstrual regular 

626.6 Metrorragia 
Hemorragia: 

iiiternienstrual irregular 
n8o relacionada ao ciclo menstrual 

626.7 Hemorragia pds-coito 

626.8 Outros 
Hemorragia uterina disfuncional ou funcional SOE 

626.9 Não especificados 

&27 Transtornos da menopausa e da pós-menopausa 

627.0 hfenorragia pré-meilopáusica 
Menorragia: M enorragia : 

climatérica pré-climatérica 
menopáusica 

627.1 Hemorragiu genital pós-menopáwica 

627.2 Estados rnenopáusicos ou do clinwtdrio feminino 
Sintomas tais como rubor, iiis&iiia, cefiiléia, perda da capacidade de 

coiicentraçáo, associados com a menopausa 

627.3 Vaginite atrdficu pds-ínenopúusica 
Vaginite senil (atrófica) 

627.4 Condiçfies associadas com menopausa artificha1 
Qualquer afeqão classificada em 627.1,.2 ou .3 subsequente a meno- 

pausa induzida 
Síndromes p6s-menopausa-artificial 

627.8 Outros 
Exclui : menopausa prematura SOE (256.3) 

627.9 NBo especificados 
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628 Infertilidade feminina 

Inclui: esterilidade primária e secundária 

628.0 Associada com anouulação 
Associada com a síiidroine de Stein-Leventhal' (256.4f) 

628.1' De origem hipotálumo-hipofisária ( 253.-t ) 

628.2 De origem tubária 
Associada com: Bloqueio 

aderências peritubárias" Estenose tubária 
(614.63 ) Ocliisáo 

~iiomalias congênitas das 
trompas 

I 
628.3 De origem uteritua 
Associada com: 

anomalias congêiiitas do útero 
r.iidometrite tuberculosa* (016.4t) 

Falha de iinplaiitação do ovo 

628.4 De origem ceruical ou vaginal 
Associada com: 

iinoinalia do inucu, cervical 
anomalia estrutural congênita 

628.8 De oictra origem especificacla 

628.9 De origem niio especificada 

629 Outros transtornos dos órgãos genitais femininos 

629.0 Hematocele, na mulher 
Exclui: quando associada com gravidez ectópica (633.-) 

629.1 Hidrocele do canal cle Nuck 
Cisto do canal de Nuck 

629.8 Outros 

629.9 Não especificados 





XI. COMPLICAÇOES DA GRAVIDEZ, DO PARTO E DO 
PUERPERIO 

630 Mola hidatiforme 

Doença trofoblástica SOE 
Mola vesicular 
Exclui : corioepitelioma ( 181 ) 

631 Outros produtos anormais da concepçáo 

Mola: 
SOE 
camosa 

Exclui: quando mencionados juntamente com as afecções classifi- 
cadas em 830 (630) 

632 Aborto retido 

Morte fetal precoce com retenção do feto morto 
Retenção de produtos da concepção não conseqüente a aborto ou 

parto espontâneos ou induzidos 
Exclui: aborto induzido malogrado (638.-) 

aborto retido com produtos anormais da concepção (830, 
631) 

feto morto retido (656.4) 

633 Gravidez ectópica 
Inclui: gri~idez ectópica rota 

633.0 Gravidez abdominal 

633.1 Graoiukz tubária 
Aborto tubário 
Rotura da trompa (de Falópio) devido a gravidez 

633.2 Gra&z ouafiana 

633.8 Outras localizações de gravidez edópica 
Gravidez ( de) : Gravidez: 

cervicd intraligamentar 
combinada intramiometrial 
corno uterino (cornuai) intersticial 



633.9 Não especificada 

As seguintes subdivisões de quarto algarismo devem ser usadas com 
as categorias 634-638: 

.O Complicada por infecção pélvica e do trato genital [qualquer 
afecção relacionada em 639.01 

.1 Complicada por hemorragia prolongada ou excessiva [qual- 
quer afecção relacionada em 639.11 

.2 Complicada por lesão dos órgãos e tecidos pblvicos [qual- 
quer afecção relacionada em 639.21 

.3 Complicada por insuficiência renal [qualquer afecção rela- 
cionada em 639.31 

.4 Complicada por transtorno metabólico [qualquer afecção re- 
lacionada em 639.41 

.5 Complicada por choque [qualquer afecção relacionada em 
639.51 

.6 Complicada por embolia [qualquer afecção relacionada em 
639.61 

.7 Com outras complicações especificadas [qualquer afecção 
relacionada em 639.81 

.8 Com complicações não especificadas 

.9 Sem menção de complicação 

634 Aborto espontâneo 

[Ver acima para as subdivisões de quarto aIgarismo] 
Inclui : aborto espontâneo ( completo) (incompleto) 

635 Aborto induzido por indicações admitidas legalmente 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 
Inclui : aborto : 

legal 
terapêutica 

interrupção da gravidez: 
legal 
terapêutica 

Exclui: curetagem menstnial (V25.3) 

636 Aborto induzido sem indicações admtidas legalmente 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 
Inclui: aborto (completo) (incompleto) 

criminoso 
ilegal 

637 Aborto não especificado 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 
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Inclui: aborto (completo) (incompleto) SOE 
retenção de produtos de concepção consequente a aborto, 

não classificável em outra parte 

638 Tentativa de aborto malograda 

[Ver página 358 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Incliií: falha na tentativa de iiiduçáo de aborto (legal) 
Exclui: aborto incompleto (634-637) 

639 Complicações conseqüentes ao aborto e a gravidez ectópica 
e molar 

Nota: Esta categoria devc scr usada quando for necessário classi- 
ficar separadamente as complicaçócs relacionadas a nível de 
quarto algarismo nas categorias 634-638; por exemplo: 
a )  quando a complicação por si só obrigar à prestaçâo de 

cuidados médicos, tendo sido o aborto ou a gravidez 
cctópica oii molar objeto de cuidados anteriores; 

b )  quando estas afecções sáo con~plicações imediatas de 
gravidez ectópica ou inolar classificável em 630-633, 
onde nâo possam ser identificadas ao nível de quarto 
algarismo. 

639.0 Infecsúo péluica e do trato genitnl 
Endometnte 
Paranietrite I 

Exclui: iilfecçáo do trato iirinário (639.8) 

Peritonite pélvica 
Salpingite 
Salpingo-ooforite 
Sepse SOE 
Septicemia SOE 

639.1 Hemorragia prolongarlu ou excessiva 

conseqüente a afecções classificáveis em 
630-638 

Afibrinogenemia 
Hemólise intravascular I consequente a afecções classificá- 

Síndrome de desfibrinnção veis em 630-638 

639.2 Lesão dos órgãos e tecidos péluicos 
Laceraçáo, perfuração ou 

rotura (da, do ) : 1 
bexiga 
colo do útero 
intestino 
ligamento largo 
tecido periuretral 
útero i consequente a afecqões classificAveis 

em 630-638 
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639.3 Znsuficiênciu renal 
Insuficiência 

iagUda) 1 1 conseqüente a afecfles ciassific~- Necrose tubular 
Oligúria I veis em 630-638 

Uremia 

639.4 T r a n s t m s  metabólicos 
Desequilíbno eletrolitico consequente a afecçóes classificáveis em 

630-638 

639.5 Choque 

Choque (pósoperatório) conseqüente a afeqóes classificáveis (séptico) 
Colapso circulatório I em 630-638 

Embolia (por ) : 
SOE 
ar 
coágulo sanguíneo 
líquido amniótico 
piêmica 
pulmonar 
sabão 
séptica 

consequente a afecções classificáveis 
em 630-638 

639.8 Outras c o m p ~ ó e s  especificadas 
Anóxia cerebral 
Insufici4ncia ou parada conseqüente a afecções classificá- 

cardíaca veis em 630-638 

639.9 Complicações não especificadas conseqüentes a afecções 
classificáuaS em 630-638 

CQMPLICAQÕES RELACIONADAS COM A GRAViDEZ (6@6&) 
e 

Inclui: as afecçóes relacionadas ainda que tenham surgido ou es- 
tivessem presentes durante o trabalho de parto, o parto 
ou o puerpério 

640 Hemorragia do inicio da gravidez 
Inclui: hemorragia antes de completadas 22 semanas de gestação 

640.0 Ameaça de aborto 

640.8 Outw 

640.9 Não especificadas 



641 Hemorragia anteparto, descolamento prematuro de placenta 
e placenta prdvia 

641.0 Placeiita préuia sem hemorragia 
Implant~ção baixa da placenta sem hemorragia 
Placenta prévia diagnosticada: 

antes do trabalho de parto e retirada por cesária, sem menção 
de hemorragia 

durante a gravidez 

641.1 Hemorra,cia por plnccnta prévia 
Placenta de inserçáo baixa 
Placenta prévia: 1 SOE ou com hemorragia marginal 

I ( intraparto) parcial 
total 

Exclui: hemorragia por vasa praevia (663.5) 

641.2 Descolamento premutriro cla placenta 
Ablatio placentae 
Abruptio placentae 

Descolamento prematuro de pla- 
centa implantada normalmente 

Hemorragia acidental anteparto 

641.3 Hemorragia aiiteparto associada com coagulopatias 
Hemorragia iintepartn o11 intrapnrto associada com: 

afibrinogenemia 
hiperfibrinólise 
hipofibrinogenemia 

641.8 Outras hemorragias anteparto 
Hemorragia anteparto ou intraparto associada com: 

leiomioma uterino 
trauma 

641.9 Hemorragia antcparto não especificada 
Hemorragia: 

anteparto SOE 
da gravidez SOE 
intraparto SOE 

642 Hipertensão complicando a gravidez, o parto e o puerpério 

642.0 Hipertensüo essencial benigna complicando a grauidez, o 
parto e o puerpério 

Hipertensão: I especificada como complicando, 
crônica SOE ou como sendo motivo para 
essencial 

I 
cuidados obstétricos durante 

essencial benigna a gravidez, o parto e o puer- 
pré-existente SOE pério 
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642.1 Hipertensão secund&ia a doença renal, complicando a 
gravidez, o parto e o puerpéno 

Hipertensáo secundária a doença renal, especificada como compli- 
cando, ou como seiido niotivo para cuidados obstétricos durante 
a gravidez, o parto e o piierpério 

642.2 Outras foniws prb-existentcs de hipertensão complicando a 
grauidez, o parto e o ptwrpério 

I espccificada como cornpli- 
Cardiopatia 1 cando ou como sendo 
Doença cardiorreiial hipertensiva inotivo para cuidados 
Doença renal I obstétricos durante a 
Hipertensão maligna gravidez, o parto e o 

puerpério 

642.3 Hipertensão transitória da grauidez 
Hipertensão transitória, assim descrita, na gravidez, no parto ou 

iio puerpério 

642.4 Pd-ecldmpsía leve orc tufo especifhuh 
Hipertensão na gravidez, no parto ou no puerpério, não especificada 

como pré-existente, com albuminíiria ou eden~a ou ambos, leve 
ou não especificada 

Pré-eclâmpsia: Toxemia ( pré-eclâmptica) : 
SOE SOE 
leve leve 

Exclui: albuminúria na gravidez, sem menção de hipertensão 
( 646.2) 

edema na gravidez, sem menção de hipertensão (648.1) 

642.5 Pré-eclâmpsia seuera 
Hipertensão na gravidez, no parto ou no puerpério, não especificada 

como pré-existente, com albuminúria ou edema ou ambos; espe- 
cificada como severa 

Pré-eclâmpsia severa Toxeniia (pré-eclbptica) severa 

642.6 Eclâmpsia 
Toxemia: 

com convulsões 
eclâmptica 

642.7 Pré-ecldmpsia ou eclâmpsia sobreposta a hipertensão prk- 
existente 

Afeoções em 642.4642.6, com afeqóes em 642.6642.2 
642.9 Hipertensão não especificada complicando a gmoidez, o 

parto e o puerpkrio 
Hipertensão SOE, sem menção de alburninúria ou edema, compli- 
cando a gravidez, o parto ou o puerpério 



643 Vbmitos excessivos na gravidez 

ô43.0 Háperêmese gratiídica leue 
Hiperemese gravídica, leve ou 1150 especificada, iniciada antes do 

final da 22.= semaiia de gestação 

643.1 fIiper&mese gral;ídica cotti tlistúrbios metabólicos 
I-iiperdmese gavídica, iniciada antes do final da semana de 

gestação, coni distúrbios metabólicos tais como: 
depleçào de carboidratos 
dcsequilíbrio eletrolítico 
desidratação 

643.2 Vbmitos tardios tla gravidm 
Vi31nitos excessivos, iniciados depois de conipletadas 22 semanas de 

gestaçáo 

643.8 Ozitros ~8nzitos co~nplicando a gravidez 
\'òinitos devidos a doença orghi-iica OU a outra causa, especificados 

como coinplicando a gravidez, oii coiiio sendo motivo para cui- 
dados obstétricos durante a gravidez 

Se necessário, usar código adicional para identificar a causa 

ô43.9 Vdniitos ruio esyccificudos da gravidez 
Vôinitos indicados como motivo para cuidados médicos durante a 

gravidez, sem especificar a duração da gestaçio 

644 Trabalho cle parto prematuro ou falso 

644.0 Falso trabalho de parto 
Falso trabalho 

ô44.l Tral~ulho de parto prematuro 
Início (espontâneo) do trabalho de parto antes de completadas 37 

semanas de gestação 

645 Gravidez prolongada 

646 Outras complicações da gravidez, não classificadas em outra 
parte 

646.0 Feto papiráceo 

646.1 Edenul ou ganho excessivo de peso na gravidez, sem mençdo 
de hipertenoão 

Edema gestacional 
Exclui: ~ ~ 1 1 1  mciíção de liipertensão (642.-) 
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646.2 Doença renal não especificada, nu gravidez, sem mqão de 
hipertensão 

Albuminúria 
Doença renal SOE I na gravidez, sem menção de hipertensão 
Nefropatia SOE. 
Proteinúria gestacional 
Exclui: com mençtio de hipertensão (642.-) 

646.3 Abortamento habitual 
Exclui: com aborto atual (634.-) 

sem gravidez atual (629.9) 

646.6 Infecções do trato genitutinário na gravidez 
Afecções em 590, 595, 597, 599.0, 614616 complicando a gravidez 

ou o trabalho de parto 
Exclui: infecção puerperal ( 670) 

646.7 Transtornos do fígado na grauidez 
Exclui: síndrome hepatorrend após o parto (674.8) 

646.8 Outras cmpliwções especificadas diz gravidez 
Herpes gestacional Cansaço ou fadiga durante a 

gravidez 

646.9 Complicações não especificadas da grauidez 

647 Doenças infecciosas e parasitárias da mãe, ciassifioBveis em 
outra parte, complicando a gravidez, o parto e o puerpério 

Inclui: as afecções abaixo relacionadas, quando complicam a gra- 
videz, ou quando são agravadas pela gravidez, ou 
quando se constituem no niotivo principal para cui- 
dados obstdtricos 

Exclui: quando o motivo para os cuidados médicos dispensados 
A mãe 6 o de que as afecçóes, suposta ou sabida- 
mente, tenham compr~metido o feto (655. -) 

647.0 Sáfilk 
Afecçúes relacionadas em 090497 

647.1 Gomwkia 
Af+ relacionadas em 098 

647.2 Outras doenças venéreas 
Afeqões relacionadas em 099 



647.3 Tuberculose 
Afecções relacionadas em 010-018 

647.4 Malária 
Afegóes relacionadas eni 084 

647.5 Rubéola 
Afecções relacionadas ein 056 

647.6 Outras doenças oirais 
Afecções em 050-079, exceto 056 

647.8 Outras cioençns infecciosas e parasitárias especificadas 

647.9 Infecção ou infestaçüo nüo especifica& 

648 Outras afecçóes existentes na mãe, classificadas em outra 
parte, porém complicando a gravidez, o parto e o puerpbrio 

Inclui: as afecções relacionadas abaixo, quando complicam a gra- 
videz, ou são agravadas por ela, ou se constituem no 
motivo principal para cuidados obstétricos 

Exclui: quando o principal motivo para os cuidados médicos dis- 
pensados à mãe é de que as afecções, suposta ou sa- 
bidamente, tenham camprometido O feto (655.-) 

648.0 Diabetes rnellitus 
Afecções relacionadas em 250 

648.1 DZsfiinçüo da tireóide 
Afecçóes relacionadas em 240-246 

648.2 Anemia 
Afecções relacionadas em 280-285 

648.3 Dependencia de drogas 
AfecçOes relacionadas em 304.- 

648.4 Transtornos mentais 
Afecções relacionadas em 290-319, exceto 304 

648.5 Transtornos cardiouascuhres congdnitos 
Afecções relacionadas em 745-747 

648.6 Outras doenças cardiouasculares 
Afecções relacioiladas em 390-398, 410-429, 435, 440-459 
Exclui: transtornos cerebrovasculares no puerpério (674.0) 

complicações veiiosas (871.-) 





652.4 Apresentação de face ou de fronte 
Apresentação de mento 

652.5 Polo cefálico alto em gestação a termo 
Polo cefálico não insinuado 
652.6 Gestação múltipk com má apresentação de u m  feto ou mais 

652.7 Prolapso de membro superior 

652.8 Outras 
652.9 Não especifica& 

653 Desproporção 
Exclui: com trabalho de parto obstruído (660.1) 

653.0 Anormalidade seuera da bacia dssea, sem outra especificação 
Deformidade pélvica SOE 

653.1 Bacia geral e regulamente estreitada 
Bacia estreitada SOE 

653.2 Bacia estreitada no estreito superior 
Estenose do estreito superior (pelve) 

653.3 Bacia estreitade no estreito inferior 
Estenose do estreito inferior' (pelve) 

653.4 Desproporção fetopéluica 
Desproporção de origem mista materna e fetal, com feto normal 
Desproporção cefalopélvica SOE 

653.5 Feto excepcionalmente grande causando aksproporção 
Desproporção de origem fetal com feto normal 
Desproporção fetal SOE 
Exclui: esta complicação quando o motivo dos cuidados médicos 

for o interesse pelas condições do feto (656.6) 

63.6 Feto hidrocefálico causando desproporção 
Exclui: esta complicação quando o motivo dos cuidados mddicos 

for o interesse pelas condições do feto (855.0) 

653.7 Outras anormlidudes fetais causando desproporção 
Ascite I Gêmeos unidos ( siameses ) 
Hidropsia 
Mielomeningocele fetal 
Teratoma sacra1 
Tumor 1 
653.8 Desproporção de outra origem 
653.9 Não especificada 
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654 Anormalidade dos órgãos e dos tecidos moles da pehre 

Inclui: as afecções relacionadas, durante a gravidez, o parto ou 
o puerpério 

Exclui: com trabalho de parto obstruído (660.2) 

654.0 Anonnolidades cong&nitas do útero 
útero bicomo útero duplo 

654.1 Tumores do corpo do útero 
Miomas- do útero 

654.2 Cicatriz uterina resultante de cirurgia préoio 
Cesária prévia SOE 

654.3 Otero gráuido, retrouettido e encarcerado 

654.4 Outras anormalidades da forma ou da posição do útero 
gráuido e dar estruturas vizinhas 

Abdome em pêndulo Prolapso de útero grávido 
Assoalho pélvico Hetocele 

rígido Reparação de assoalho pélvico 
Cistocele 

654.5 Incompetência do canal ceruical 

Sutura de Shirodkar com ou sem menção de incompetência do canal 
cervical 

654.6 Outras anormalidades congdnitas ou adquiridas do colo do 
Útero 

Cirurgia prévia 
Pólipo do colo do útero 
Tumor 

654.7 Anormalidades congdnitas ou adquiridas da uagina 

Cirurgia prévia 1 Vagina septada 
Constricção 
Estenose (adquirida) da vagina 

( congênita ) 
Tumor I 
654.8 Anormalidades congdnitas ou adquiridas da oulw 
Cirurgia prévia do períneo Períneo rígido 

ou da vulva Tumor da vulva 
Fibrose do períneo 
Hímen persistente 
Exclui: varizes da vuIva (6'71.1) 

654.9 Não especificadas 



655 Anormalidade fetal, confirmada ou suspeitada, que afeta a 
conduta em relação a mãe 

Inclui: as afecçóes do feto, relacionadas abaixo, como motivo para 
observação, ou para cuidados obstétricos dispensados 
a mãe ou para interrupção da gravidez 

655.0 Malformação do sistema nervoso central do feto 
Suspeita ou diagnóstico definitivo de: 

anencefalia 
espinha bífida fetai 
hidrocefalia 1 

655.1 Anormalidade cromossômica do feto 

655.2 Doença hereditária na família afetando possioelmente o feto 

655.3 Suspeita de lesão fetal causada por doença vira1 da miie 
Suspeita de les9o fetal por rubéola materna 

655.4 Suspeita de lesão fetal causada por outras doenqas da mãe 
Suspeita de lesáo fetal por: 

alcoolismo 
listeriose materno (a )  
toxoplasmose 

655.5 Suspeita de lesão fetal causada por drogas 
Exclui: sofrimento fetal durante o trabalho de parto e O parto, de- 

vido a administração de drogas (656.3) 

655.6 Suspeita de lesão fetal causada por radiqão 

655.8 Outras anormalidades fetais conhecidas ou suspeitadas, d o  
classYfzcadas e m  outra parte 

Suspeita de lesáo fetal por dispositivo anticoncepcional intra-uterino 

655.9 Não especificada 

656 Outros problemas fetais e da placenta que afetam a conduta 
em relação a mãe 

656.0 Hemorragia feto-materna 
Passagem (microscópica) de sangue fetal para a circulação materna 

656.1 Zsoimunimção Rh 
Anticorpos anti-D [Rh] 
Incompatibilidade Rh 

656.2 Zsoimunização por outras incompatibilidades sangiiineas e os 
não especificadas 

[soimunização ABO 



370 LISTA TABULAR 

656.3 Sofrimento feto1 
Acidemia ) fetal Equilíbrio ácido- 
Bradicardia básico 

Frequência ou ritmo anormal 
cardíaco 

Mecdnio no líquido amniótico 

656.4 Morte intra-uterina 

856.5 Crescimento fetal itlsuficiente 
Dismaturo "Leve para a idade gestacional" 
"Insuficiência placentária" "Pequeno para a idade 

gestacional" 

656.6 Crescimento fetal excessioo 
"Grande para a idade gestacional" 

656.7 Outras afecções ak placenta 
Infarto da placenta Placenta anormal 

656.8 Outros 

656.9 Não especificados 

658 Outros problemas associados com a cavidade amniótica e 
com as membranas 

Exclui: embolia 'de líquido amniótico (673.1) 

658.0 Oligodmnio 
OligoAmnio sem menção de rotura de membranas 
Oligohidrâmnio 

658.1 Rotura prematura de membranas 

658.2 Parto prolongado após rotura espontdnea ~c não especificada 
de membranas 

658.3 Parto prolongado após rotura artificial de membranas 

658.4 Infecção da cavidade amniótica 
Amnionite Membranite 
Corioamnionite Placentite 

658.8 Outros 

658.9 Não especificados 



659 Outras indicações de assistência ou intervenções 
relacionadas ao trabalho de parto e ao parto, não 
classificadas em outra parte 

659.0 Falha de induçáo mecânica 
Falha de indução de trabalho por métodos cirúrgicos ou por outros 

métodos instrumentais 

659.1 Falha de indução por métodos clínicos ou não especificados 
Falha de indução SOE 
Falha de indução de trabalho de parto por métodos clínicos, tais 

como drogas ocitócicas 

659.2 Hipertermia materna durante o trabalho de parto, não 
especificada 

659.3 Infecção generalizada durante o trabalho de parto 
Septicemia durante o trabalho de parto 

659.4 Grande multiparidade 
Exclui: apenas supervisão na gravidez (V23.3) 

sem gravidez atual (V61.5) 

659.5 Primigesta idosa 

659.8 Outras 

659.9 Não especificadas 

660 Trabalho de parto obstruido 

660.0 Obstrução causada por má posição do feto no inicio do 
trabalho de parto 

Qualquer afecção relacionada em 652.- causando obstrução durante 
o trabalho de parto 

Se necessário, usar código adicional de 652.- para identificar a 
afecção 

660.1 Obstrução por bacia óssea 
Qualquer afecção relacionada em 653.- causando obstrução durante 

o trabalho de parto 
Se necessário, usar código adicional de 653.- para identificar a 

afecção 

660.2 Obstruçáo por anormalidade dos tecidos moles da pelue 
Qual uer afecção em 654.- causando obstrução durante o trabalho 

2e parto 
Prolapso do lábio anterior do colo do útero 
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Se necessário, usar código adicional de 653.- para identificar a 
af ecção 

660.3 Parada em transuersa profunda e posição occipito-posterior 
ou occipito-anterior persistente 

Distócia de rotação 

660.4 DistdcM de biacromial (ombro) 

660.5 Colisão de g&meos 

0 . 6  F a h  do proua de trabalho de parto, não especificado 
Falha de prova de trabalho de parto, sem menção de afecção co- 

nhecida ou suspeitada, e com parto subsequente por cesária 

660.7 Falha no uso de fózcipe ou vácuo-extrdor, não especificada 
Aplicação do vácuo-extrator ou fórcipe, sem menção de afecção, com 

parto subsequente por fórcipe ou cesária, respectivamente 

660.8 Outras 
660.9 Não especificados 
Distócia: 

SOE 
fetal SOE 
materna SOE 

661 Anormalidade da contração uterina no trabalho de parto 
(Distócia funcional) 

661.0 Inércia uterina primária 
Disfunção uterina hipot8nica, primária 
Falha na dilatação do colo do útero 
661.1 Inércia uterina secundária 
Disfunção uterina hipotonica, secundária 
Parada da fase ativa do trabalho de parto 
661.2 Outras i&& uterinas e as não especificadas 
Atonia do útero Incoordenação uterina 
Contrações fracas 
661.3 Trabalho de parto precipitado 
661.4 Contraçóes uterinas prolongBdas, incoordenadas ou 

hipel-t8nicas 
Ação uterina incoordenada Disfunção uterina hipertônica 
Anel de contração (distócia) Distócia utenna SOE 
Anel de retração (patológico) Espasmo cervical 

(de Bandl) Espasmo uterino 
Contração do útero em Trabalho de parto descoordenado 

ampulheta 
Contrações tetbicas 



661.9 Não especificada 

662 Trabalho de parto prolongado 

662.0 Primeiro período prolongado 

662.1 Trabalho de parto prolongado, ruí0 especificado 

662.2 Segwido periodo prolongado 

662.3 Demora na expulsão do segundo gêmeo, trigêmeo etc. 

663 Complicações do cordão umbilical 

663.0 Prolupso do corcbío 
Apresentação de cordão 

663.1 Circulares de cordó0 ao redor do pescoço, ccmr compresssõo 
Cordão apertado em torno do pescoço 

663.2 Outros enouelunwntos do cordão umbilical, e os mio 
especificados, com compressão 

Enovelamento dos cordões de gêmeos em saco monoamniótico 
Nó do cordão 

663.3 Outros enovelumentos do cordão umbilical, e os não 
especificados, sem menção de compressão 

663.4 Cordão umbilical curto 

663.5 Vasa praeula 

663.6 Lesões vasculares do cordáo 
Esmagament~ 
Hematoma I do cordão 
Trombose de vasos 

663.8 Outras 

663.9 Não especificadas 

664 Trauma do períneo e da vulva durante o parto 

664.0 Laceração de períneo de primeiro grau 
Laceração, rotura ou rompimento do períneo (envolvendo) (o, a, os) : 

fúrcula 
hímen 
lábios 
pele 
vagina 
vulva 
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664.1 Laceração de períneo de segundo grau 
Laceração, rotura ou rompimento de períneo (consequente a episio- 

tomia) envolvendo (o, os): 
assoalho pélvico 
músculos : 

perineais 
vaginais 

Exclui: envolvendo o esfincter anal (664.2) 

664.2 Laceração de perineo de terceiro grau 
Laceração, rotura ou rompimento (conseqüente a episiotomia) en- 

volvendo o: 
esfíncter anal 
esfíncter SOE 
septo retovaginal 

Exclui: envolvendo a mucosa anal ou retal (664.3) 

664.3 Laceração de pen'neo de quarto grau 
Laceração, rotura ou rompimento como em 664.2, envolvendo também 

a mucosa: 
anal 
retal 

664.4 Laceração de pen'neo mio especificada 
Laceração central 

664.5 Hematoma da uulua e do pen'neo 

W.8 Outros 

664.9 Não especificados 

865 Outros traumas obstétricos 
Inclui: lesão causada por instrumentos 

665.0 Rotura do útero antes do início do trabalho de parto 

665.1 Rdura do útero durante e apds o trabalho de parto 
Rotura do útero SOE 

665.2 Inversão do Útero 
665.3 Lucera@ do colo do útero 
665.4 Laceração oaginal alta 
Laceração da parede vaginal sem menção de laceraçáo perineal 

665.5 Trauma de outros órgãos péluicos 
Trauma da: 

bexiga urinária 
uretra 



665.6 Lesão de articulações e ligamentos pélvtcos 
Avulsão da cartilagem interna da sínfise 
Disjunção da sínfise (púbica) 
Lesão do cóccix 

665.7 Hematoma pélvico 
Hematoma da vagina 

665.8 Outros 

665.9 Não especificados 

666 Hemorragia pós-parto 

666.0 Hemorragia do terceiro estágio 
Hemorragia associada a placenta retida ou aderente 
Placenta retida SOE 

666.1 Outras hemorragim do pós-parto imediato 
Hemorragia conseqüente a expulsão da placenta 
Hemorragia pós-parto (atdnica) SOE 

666.2 Hemorragia pós-parto prolongada e secundária 
Hemorragia associada com retenção de partes da placenta ou das 

membranas 
Hemorragia pós-parto especificada como prolongada ou secundária 
Retenção de produtos da concepção, SOE, conseqüente ao parto 

666.3 Deficiências de coagulação pós-parto 
Afibrinogenemia 
Fibrinólise 1 
667 Retenção da placenta ou das membranas, sem hemorragia 
667.0 Placenta retida sem hemorragia 
Placenta acreta 
Placenta retida: sem hemorragia 

SOE 
total 

I 
I 

667.1 Retenção de partes da placenta ou das membranas, sem 
hemorragia 

Retenção de produtos da concepção subsequente ao parto, sem he- 
morragia 

668 Complica~ões da administração de anesthsicos ou de outros 
sedativos, no trabalho de parto e no parto 

Inclui: complicações advindas da administração de anestésico ge- 
ral ou local, de analgésico ou de outros sedativos no 
trabalho de parto 
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668.0 Complicações pulmonares 
Aspiração do conteúdo gástrico ou de secreções 
Colapso pulmonar devido a pressão 
Síndrome de Mendelson 

668.1 Complicações cardíacas 
Insuficiência cardíaca 
Parada 1 
668.2 Complicações do sistema neruoso central 

Anóxia cerebral 

668.8 Outras 

M8.9 Não especificadas 

669 Outras complicações do trabalho de parto e do parto, não 
 iass si fica das em outra parte 

669.0 Sofrimento materno 

669.1 Choque durante ou subsequente ao trabalho de parto e ao 
parto 

Choque obstétrico 

669.2 Síndrome de hipotensão materna 

669.3 Z ~ i c i & n c i a  renal aguda conseqüente ao trabalho de parto 
e ao parto 

669.4 Outras complicações de cirurgia obstétrica ou de outros 
procedimentos obstétricos 

conseqüente a cesária ou outras Anóxia cerebral ] cirurgias ou procedimentos 
Insuficiência ou parada obstétricos, incIuindo parto 

cardíaca I SOE 
Exclui: complicações de incisões cirúrgicas obstétricas (674.3) 

669.5 Parto por fórcipe ou vácuo-extrator sem menção de indicação 
Parto por vácuo-extrator, sem menção de indicação 

669.6 Extração pélvica, sem menção de indicação 
Exclui: parto em apresentação pélvica SOE (652.2) 

669.7 Parto por cesárea, sem menção de indicação 

669.8 Outras 

669.9 Não especificadas 



Se náo for usada uma classificação completa de procedimentos ci- 
rúrgicos ou outros, recomenda-se o uso da classificação seguinte 
para iclentificar o método de parto: 

.O Parto normal via vaginal, apresentação cefálica fletida, occí- 
pito-a~lterior 

.1 Parto vaginal, apresentação cefálica com posição anormal da 
cabeça no momento do parto, sem o uso de instrumentos 
e com ou sem manipulaçáo 

.2 Fórcipe baixo sem manipulação 
Parto por fórcipe SOE 

.3 Outros partos por fórcipe 
Fórcipe com manipulaçáo 
Fórcipe médio 
Fórcipe alto 

.4 Vácuo-extração 
Ventosa 

.5 Parto em apresentaçáo pélvica, espontâneo, assistido ou não 
especificado 

Estraqáo pélvica parcial 
.6 Extraçáo pélvica 

Extração pélvica: 
SOE 
total 

Versão com extraçáo pélvica 
.7 Cesárea eletiva 

Cesárea feita antes ou no início do trabalho de partc 
.8 Outras cesáreas e as n5o especificadas - 
.9 Outros métodos de parto e os não especificados 

Aplicação de peso na perna no parto de nádegas 
Operaçiío destrutiva para facilitar o parto 
Outras formas de parto cirúrgico ou por instrumentos 

CO?~~PLICAÇ~ES DO PUERPÉRIO (670-676) 
Nota: as categorias 671 e 673-676 incluem as afecções relacionadas 

mesmo quando ocorrerem durante a gravidez ou o parto 

670 Infecção puerperal 
Celulite pélvica 1 Peritonite 
Endometrite puerperal Sepse pélvica } puerperal 

Febre 
Exclui : infecção : 

conseqüente a aborto (639.0) 
do trato urinário conseqüente ao parto (646.6) 
leve do trato genital conseqüente ao parto (646.6) 
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671 Complicações do sistema venoso na gravidez e no puerpério 

671.0 Varizes das pernas 
Veias varicosas SOE 

671.1 Varizes da vuloa e do períneo 

671.2 Tromboflebite superficial 
Tromboflebite (superficial) 

671.3 Flebotrombose profunda, ante-parto 
Trombose venosa profunda, ante-parto 

671.4 Flebotrombose profunda, pds-parto 
Tromboflebite pélvica, pós-parto 
Trombose venosa profunda, pós-parto 

671.5 Outras flebites e tromboses 
Trombose venosa cerebral 

671.8 outras 
Hemorróidas 

671.9 Não especificadas 
Flebite SOE 
Trombose SOE 

672 Hipertemia de origem desconhecida ocorrida durante o 
puerpério 

Hipertemia puerperal SOE 

673 Embolia pulmonar obstétrica 

Inclui: embolia pulmonar na gravidez, no parto ou no puerpério, 
ou especificada como puerperal 

Exclui: embolia conseqüente a aborto (639.6) 

673.1 Embolia de liquido amnidtico 

673.2 EmbolM por coágulos sangüáneos, obstétrica 
Embolia pulmonar puerperal SOE 

673.3 Embolia pikmica e séptica, obstétrica 

673.8 Outras 
Embolia gordurosa 
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674 Outras complicações do puerpério e as não especificadas, 
não classificadas em outra parte 

674.0 Transtornos cerebrouasculures no puerpério 
Qualquer afecção relacionada em 430-434, 436-437 ocorrendo duran- 

te a gravidez, o parto ou o puerpério, ou especificada como 
puerperal 

674.1 Deiscência de incisão de cesárea 

674.2 Deiscência de incisüo perineal 
Deiscência de incisão de: Rotura perineal secundária 

episiotomia 
laceração de períneo 

Rotura do períneo 

674.3 Outras complicações de incisões cirúrgicas obstétricas 
Hematoma 
Hemorragia de incisão de cesária ou perineal 
Infecção I 
Exclui: lesão por instrumentos no parto (664.-, 665.-) 

674.4 Pólipo placentário 

674.8 Outras 
Cardiomiopatia } pós-parto Síndrome hepatorrenal 
Subinvolução uterina após o parto 

674.9 Não especificada 
Morte súbita de causa desconhecida durante o puerpério 

675 Infecções da mama e do mamilo associadas com o parto 

675.0 Infecções do mamilo 
Abscesso do mamilo 

675.1 Abscesso da mama 
Abscesso : Mastite purulenta 

mamário 
subareolar 

675.2 Mastite d o  purulenta 
Linfangite da mama Mastite: 
Mastite: intersticial 

SOE parenquimatosa 

675.8 Outras 

(575.9 Não especif icadas 
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676 Outras afecçóes da mama associadas com o parto, e 
transtornos da lactação 

Inclui: as afecçóes relacionadas ocorrendo durante a gravidez, O 

puerpério ou a Iactação 

676.0 Mamilo retratil 
Mamilo umbilicado 

676.1 Mamilo fksurado 
Fissura do mamilo (ragádia) 

676.2 Zngurgitamento mamário 

676.3 Outras afecções da mama e as não especificadas 

676.4 Insuficiência da lactação 
Agalactia 

676.5 Supressão da lactação 

676.6 Galactorréia 
Exclui: a galactorréia não associada com o parto (611.6) 

676.8 Outros transtornos da lactação 
Galactocele 

676.9 Transtornos niio especificados da lactação 



XII. DOENCAS DA PELE E DO TECIDO CELULAR 
SUBCUTÂNEO 

Exclui: algumas infecções locais da pele classificadas no capítulo 
de "Doenças Infecciosas e Parasitárias" tais como: 

erisipela (035) 
erisipelóide de Rosenbach (027.1) 
herpes : 

simples (054.-) 
zoster (053.-) 

iilolusco contagioso (078.0) 
verrugas por vírus (078.1) 

680 Furúnculo 

Inclui: furunculose , 

680.0 Da face 
Face [qualqiier parte, Nariz ( septo) 

exceto olho] Ouvido [qualquer parte] 
Fonte 
Exclui: glândula ou saco lacrimal (375.3) 

órbita (376.0) 
pálpebra (373.1) 

680.1 Do pescoço 

680.2 Do tronco 
Costas [qualquer parte, Períneo 

exceto nádegas] Umbigo 
Mama Virilha 
Parede: 

abdominal 
torácica 

680.3 Do braço e antebraço 
Axilas Ombros 
Membro superior [qualquer 

parte, exceto mão] 

680.4 Da mão 
Dedo 
Polegar 

680.5 Da nádega 
Ânus 

Punho 

Regiáo glútea 
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680.6 Do membro inferior, exceto pé 
Coxa 
Joelho 
Perna 

Quadril 
Tornozelo 

680.7 Do pé 
Calcanhar Dedo do'p6 
680.8 De outras localizações especificadas 
Cabeça [qualquer parte, Couro cabeludo 

exceto face] 
Exclui: órgãos genitais (externos) (607.2, 608.4, 616.4) 

680.9 De localização náo especificada 
Furúnculo SOE Furunculose SOE 

681 Celulite e abscesso dos dedos da mão e do pé 

[nclui: celulite dos dedos da mão e do pé 
infecção da unha 
oníquia 1 ( com linfangite) panarício 
paroníquia 
perioníquia 

Se necessário, usar código adicional para identificar o microrganismo 
causador da infecção 

681.0 Dos dedos da mão 
681.1 Dos dedos do pé 
681.9 De dedo mio especificado 

682 Outras celulites e abscessos 

Inclui: abscesso (agudo) (com linfangite) exceto dos dedos celulite (difusa) 
linfangite aguda da mão e do pé 

Exclui: celulite ou abscesso (do, das, dos) : 
aparelho lacrimal (375.3) 
conduto auditivo externo (380.1) 
órgãos genitais externos : 

femininos (616.4) 
masculinos (607.2, 608.4) 

nariz, exceto sua superfície externa (478.1) 
pálpebras (373.1 ) 
regiões anal e reta1 (566) 

linfangite (cr6nica) (subaguda) (457.2) 
Se necessário, usar código adicional para identificar o microrganismo 

causador da infecção 
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682.0 Da face 
Bochecha Região : 
Nariz frontal 
Queixo submandibular 

temporaI 
Exclui: ouvido (380.1) 

682.1 Do pescoço 

682.2 Do tronco 
Costas [qualquer parte, Períneo 

exceto nádegas] Região peitoral 
Parede: Umbigo 

abdominal Virilha 
torácica 

Exclui: quando do umbigo do recém-nascido (771.4) 

682.3 Do braço e antebraço 
Axila Ombro 
Membro superior [qualquer parte, exceto mão] 
Exclui: mão (682.4) 

682.4 Da mão, exceto dedos 
Mão [exceto o polegar ou qualquer outro dedo] Punho 
Exclui: o polegar e os outros dedos da mão (681.0) 

682.5 Da nádega 
Região glútea 

682.6 De membro inferior, exceto pé 
Coxa Quadril 
Joelho Perna 

Tornozelo 

682.7 Do pé, exceto dedos 
Calcanhar 
Exclui: dedo do pé (681.1) 

682.8 De outra 2oca2imção especificado 
Cabeça [exceto face] Couro cabeludo 

682.9 De localização não especificada 
Abscesso SOE Celulite SOE 

683 Linfadenite aguda 
Abscesso (a*do) de qualquer gingiio Iinfatico, exceto os me- Adenite aguda 
Linfadenite aguda sentéricos 
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Exclui: aumento de volume dos gfingiios linfhticos SOE (785.6) 
linf adenite : 

cr8nica ou subaguda, exceto mesentérica (289.1) 
mesentérica (aguda) (crbnica) (subaguda) (289.2) 
não especificada (289.3) 

Se necessário, usar o código adicional para identificar o microrganis- 
mo causador da infecção 

684 Impetigo 
Impetiginizaçáo de outras dermatoses 
Impetigo (contagioso) [de qualquer localização] [devido a qualquer 

microrganismo] 
bolhoso 
circinado 
do recém-nascido (neonatal) 
simples 

Pênfigo neonatal 
Exclui: impetigo herpetiforme (694.3) 

685 Cisto pilonidal 

Inclui: físhila } mccígeo ou pilonidal seio 
685.0 Cmn abscesso 
685.1 Sem mençúo de abscesso 

686 Outras infecções localizadas da pele e do tecido celuiar 
subcutheo 

Se necessário, usar código adicional para identificar o microrganismo 
causador da infecção 

686.0 P i o h  
Dermatite: Dermatite supurativa 

purulenta 
séptica 

686.1 Granuloma piog&nico 
Granuloma: Granuloma telangiectásico 

séptico 
supurativo 

686.8 Outras infecções localizadas du pele e te& celular 
subcutdneo 

Boqueira ("perleche") Ectirna 
Dermatite vegetante 
Exclui: dermatite infecciosa eczematóide (690) 

paniculite (729.3) 
686.9 Infecções locali& não espedfiwdrrs du pek e do tecido 

celular subcutdneo 
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Exclui : paniculite (729.3) 

690 Dermatoses eritematodescamativas 

Paraceratose Dermatite } seborreica (o) Piariase: Eczema 
Dermatite infecciosa capitis 

eczematóide simples 
Exclui: dermatite eczematosa da pálpebra (373.3) 

psoríase (896.-) 

691 Dermatite atópica e afecçóes afins 

691.0 Dermutite das fraldas 
Dermatite. I Erupçáo psoriasifonne das fraldas 
Eritema das fraldas 
"Rash" 

691.8 Outras 
Dermatite atópica Neurodennatite: 
Eczema atópica 

atbpico difusa (de Brocq) 
flexural 
infantil ( agudo) (cr6nico) 
intrínseco ( alérgico) 

692 Dermatite de contato e outros eczemas 

Inclui: dermatite (de) : 
SOE 
contato 
ocupacional 
venenata 

Eaema (agudo) (crdnico ) : 
SOE 
alérgico 
eritematoso 
ocupacional 

Exclui: alergia SOE (995.3) 
dermatite de contato das phlpebras (373.3) 
dermatite devida a substâncias ingeridas (693.-) 
dermatite perioral (695.3) 
eaema do ouvido externo (380.2) 

692.0 Por detergentes 

692.1 Por 6 b  e graxas 
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692.2 Por soloentes 

Grupo (dos, das) : Grupo (do, dos) : 
acetonas 
ciclohexano 
compostos de cloro 

ésteres 
glicol 
hidrocarbonetos 

692.3 Por drogas e medicamentos em contato com a pek. 

Arnica Iodo 
Ceratolíticos Mercúrio 
Escabicidas Neomicina 
Feno1 Qualquer droga capaz de causar 
Fungicidas dermatite de contato 

Exclui: alergia SOE por drogas (995.2, E930-E949) 
dermatite por ingestão de drogas (693.0) 

Se riecessário, usar código adicional E para identificar a droga 

692.4 Por out~.os produtos químicos 

Acidos 
AlcaIis 
Bicromatos 
Borracha 

Cáusticos 
Emplastro adesivo 
Inseticidas 
N ylon 
Plásticos 

692.5 Por alimentos em contato com a pele 
Cereais 
Carne 
Farinha 

Frutas 
Leite 
Peixe 

Exclui: dermatite por: 
alimentos ingeridos (693.1 1 
corantes (692.8) 
preservativos (692.8) 

692.6 Por plantas [exceto alimentares] 

Laca [Rhus verniciflua] Ambrósia [Senecio jacobaea] 
Veneno de: Prímula 

carvalho [Rhus diversiloba] 
hera [Rhus toxicodendron] 
sumagre [Rhus venenata] 
videira [Rhus radicam] 

Exclui: alergia SOE devida ao pólen (477.0) 

692.7 Por radiação solar 

Hidroa (estival) Queimadura de sol 
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692.8 Por outros agentes especificados 
Por: Por: 

calor preservativos 
corantes radiação SOE 
cosméticos raios infra-vermelho 
frio raios ultra-violeta 
luz Raios-X 
pêlos de animais 

Exclui: alergia SOE por pêlos de animais ou poeira (477.8) 

692.9 De causa Mo especificada 
Dermatite (de) : Eczema SOE 

SOE 
contato SOE 
venenata SOE 

693 Dermatite devida a substâncias ingeridas 

Exclui: alergia SOE (995.3) 
dermatite de contacto (692.-) 
efeito adverso SOE de drogas e medicamentos (995.2) 
reações urticariaiias (708.0) 

693.0 Devida a drogas e medicamentos 
Se necessário, usar o código adicional E para identificar a droga 

693.1 Deuida a alimentos 

693.8 Deuidu a outra substdncia especificada 

693.9 Deuida a substdncia não especificada 
Exclui: dermatite SOE (692.9) 

694 Dermatoses boihosas 

694.0 Dermatite herpetifonne 
Dermatose herpetiforme Hidroa herpetiforme 
Doença de Duhring 
Exclui: dermatite herpetiforme senil (694.5) 

694.1 Dermatite pustular subcorneanu 
Doença ou síndrcrme de Sneddon-Wilkinson 

694.2 Dennatite juvenil herpetiforme 

694.3 Zmpetigo hetpetiforme 
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694.4 Pênfigo 
Pênfigo : Pênfigo : 

eritematodes vegetante 
foliáceo vulgar 
maligno Pênfigo SOE 

Exclui: pènfigo neonatal (684) 

694.5 Penfigdide ' 
Dermatite herpetiforme senil Pênfigo benigno SOE 
Herpes circinado bolhoso Penfigóide bolhoso 

694.6 Penfigdide mucomembranoso benigno 
Dermatite bolhosa Penfigóide ocularf (372.3') 

mucosinequial atrófica 

694.8 Outras dermatoses bolhosas 
Exclui: herpes da gestação (646.8) 

694.9 Não especificados 

695 Afecções eritematosas 

695.0 En'tema tdxico 

695.1 En'tema multiforme 
Eritema íris 
Herpes íris 

Necrólise epidémica tóxica 
Síndrome de Stevens-Johnson 

695.2 Eritema nodoso 
Exclui: eritema nodoso tuberculose (017.1) 

695.3 Rosácea 
Acne rosácea Rinofima 
Dermatite perioral 

695.4 Lupus eritematoso 
Lupus : 

eritematodes (discóide) 
eritematoso (discóide) não disseminado 

Exclui: lupus SOE ou vulgar (017.0) 
lupus entematoso disseminado (710.0) 

695.8 Outras afecções eritematosas 
Doença de Ritter Intertrigo 
Eritema intertrigo Pitiríase rubra (Hebra) 
r~c lu i :  intertrigo micótico ( 111.-) 
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695.9 Não especificadas 
Eritema SOE Eritroderma ( secundário) 

690 Psoríase e transtornos afins 

696.0t Artropatia psori&ca (713.3') 

696.1 Outras psorhes 
Acrodennatite contínua Psoríase de qualquer tipo, exceto 

a artropática 

696.2 Parapsm'ase 
Pitiríase liquenóide e varioliforme 

696.3 Pitiriase rósea 
Pitiríase circinada (e macular) 

696.4 Pitin'ase abra  pilar 
Doença de Devergie 
Exclui: pitidase mbra ( Hebra) (695.8) 

696.5 Outras pitiriases e as Mo especificadas 
Exclui: pitiríase: 

simples (690) 
versicolor ( 111.0) 

696.8 Outras 

697 Líquen 

Exclui: liquen: 
escleroso e atrófico (701.0) 
escrofuloso (017.0) 
espinhoso (757.3) 
pilar (757.3) 
simples crbnico (698.3) 

697.0 Líquen plano 
Líquen mber plano 

€87.1 Líquen nátido 

W . 8  Outros líquens, não  iass si ficados em outras partes 
Liquen: 

estriadn 
ruber monilifonne 

697.9 Não especificado 
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ô98 Prurido e afeoçóes relacionadas 

Exclui: prurido especificado como psicogênico (306.3) 

698.1 PrurMo & órgãos genitais 

698.2 Pnrtigo 
hwigo: 

SOE 
de Hebra 
mitis 

698.3 Liquenificação e láquen simples crdnico 
Doença de Hyde Prurigo nodular 
Neurodermatite (local) 

( circunscrita) 
Exclui: neurodermatite difusa (de Brocq ) (691.8) 

698.4 Dermatite factácia [artefacta] 
Escoriação neurótica 
Se necessário, usar código adicional para identificar qualquer trans- 

tomo mental associado 

698.8 Outras afecções prurigimsas 
Prurido senii 

698.9 Não especificado 
Coceira SOE 

700 Calos e calosidades 

701 Outras afecções hipertrbficas e atrbficas da pele 

Exclui: dermatomiosite (710.3) 
edema hereditário das pemas (757.0) 
escleroderma ( generalizado) (710.1) 

701.0 Escleroderma circunscrito 
Dermatosclerose Líquen escleroso e atrófico 
Escleroderma Morféia 
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701.1 Ceratoderma adquirido 
Ceratodermia palmar I Elastose serpiginosa 

e plantar adquirida perfurante 
Ictiose Hiperceratose: 
Ceratodermia: SOE 

clirnatérica folicular penetrante da pele 
tilóide progressiva palmoplantar climatérica 

Ceratose ( blenorrágica) : 
SOE 
gonoc6cicao (098.8t ) 

Exclui: ceratose- 
arsenical (692.4) 
folicular (757.3) 

disceratose folicular (757.3 ) 
doença de Darier (757.3) 

701.2 Acantose nigricans adquirida 
Ceratose nigricans 

701.3 Estrias atrdficas 
Atrofia: Atrofodermia maculosa 

branca (de Milian) Estrias por estiramento cutaneo 
colóide degenerativa ("Striae distensae") 
senil degenerativa Manchas ou pontos atróficos da 

pele 

701.4 Cicatriz quetoideanu 
Cicatriz hipertrófica Quelbide 

701.5 Outros tipos de tecidos de granulação anormais 
Granulação excessiva 

701.8 Outras afecções hipertróficas e atrdficar da pele 
Acrodermatite atrófica crbnica Elastose senil 
Atrofia cútis senil Foliculite ulentematosa reticulada 
Atrofoderma neurítico Papilomatose confluente e 
Cútis laxa senilis reticulada 

Síndrome ou Doença de Gougerot- 
Carteaud 

702 Outras dermatoses 

Calo cutâneo Leucoceratose 
Ceratoma } senii Leucoplasia 
Hiperceratose 
Exclui: carcinoma in situ (232.-) 
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703 Doenças das unhas 

703.0 Unha enmauada 

703.8 Outras doenças das unhas 

Distrofia ungueai Onicogripose 
Hipertrofia da unha Onicólise 
Leuconíquia (punctata) 

( estriada ) 

703.9 Não especificada 

Exclui: oníquia e paroquíquia (681.-) 

704 Doenças dos pelos e dos folículos pilosos 

704.0 AlopécZa 

Calvície Hipotricose: 
Foliculite "decalvans" SOE 

pós-infecciosa SOE 
Ofíase 
Pseudopelada 

Exclui: alopécia sifilítica ( 091.8) 
madarose (374.5) 

704.1 Hirsutismo 

Hipertricose : Politríquia 
SOE 
lanuginosa, adquirida 

704.2 Anortnalidades do pelo 

Clastotrix Tricorrexia ( nodosa) 
Fragilitas crinium Triquíase: 
Pêlo atrófico SOE 

cicatricial 

Exclui: triquíase da pálpebra (374.0) 

704.3 Alterações du cor dos pêlos 

Cabelo branco (prematuro) Poliose : 
Canície (prematura) SOE 
Heterocrornia do pêlo circunscrita, adquirida 




