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704.8 Outras doenças dos pêlos e dos foláculos pilosos 
Foliculite: Sicose: 

SOE SOE 
abscedens et suffodiens da barba [não parasitária] 
pustulosa lipóide 

Perifoliculite: vulgar 
SOE 
capitis abscedens et suffodiens 
do couro cabeludo 

704.9 Não especificadus 

705 Transtornos das glândulas sudoríparas 

705.0 Anidrose 
Hipohidrose 

705.1 Milidria 
Brotoeja 
Eritema calórico 

Oligohidrose 

Miliária rubra ( tropical) 
Sudamina 

705.8 Outros transtornos das glândulas sudodparas 
Bromidrose Queiroponfólix 
Cromidrose Uridrose 
Ponfólix 
Exclui: hidrocistoma (216.-) 

hiperidrose (780.8) 

705.9 Não especificadas 

706 Doenças das glândulas sebáceas 

706.0 Acne uariolifonne 
Acne necrótica 

706.1 Outras fonnas de acne 
Acne : Acne: 

SOE pustular 
cística vulgar 
conglobata Comedáo 

Exclui: acne rosácea ( 695.3) , 
706.2 Cisto sebáceo 
Ateroma da pele Lobinho 
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Exclui: ceratose seborréica ( 702) 
seborréia do couro cabeludo (704.8) 
seborréia seca (690) 

706.8 Ozttros transtornos das gUndulus sebáceas 
Xerosis cutis 

706.9 Não especificadm 

707 Olcera cr8nica da pele 

Exclui: gangrena (785.4) 
infecções da pele (680-686) 
infecções específicas classificadas em "Doenças Infecciosas 

e Parasitárias" (001-136) 
úlcera varicosa (454.-) 

707.0 Olcera de decúbito 
Olcera (de, por) : 

decúbito, qualquer localização 
emplastro 
pressão 

707.1 Úlcera dos membros inferiores, exceto a de decúbito 

707.8 Úlcera crdnka de outras localizações especificadas 

707.9 Olcera crdnica de localização não especificada 
'úlcera crbnica SOE Úlcera tropical SOE 
Olcera da pele SOE 

Exclui: angioedema hereditário (277.6) 
edema angioneurbtico (995.1) 
edema de Quincke (995.1) 
urticária: 

gigante (995.1) 
papulosa (de Hebra ) (698.2) 
pigmentada (757.3) 

708.0 Urticária aIkrgica 

708.2 Urticária deuia% a calor e frio 
Urticária térmica 
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708.3 Urticária demzdográfica 
Urticária factícia 

708.5 Urticária colinérgica 

708.8 Outras urticárias especificadas 
Urticária 

cr6nica 
periódica recorrente 

708.9 Não especificada 

709 Outros transtornos da pele e do tecido celular subcutâneo 

Cloasma: 
SOE 
idiopático 
sintomático 

Hiperpigmentação 

Manchas café com leite 
Pigmentação anomala SOE 
Tatuagem 
Vitiligo 

709.1 T r a n s t m s  oascul'es & pele 
Angioma serpiginoso Púrpura (primária) 

anular 
telangiectodes 

709.2 Afecções cicatríciais e fibrose da pele 
Cicatriz SOE Deformidade ou desfiguração (de- 
Cicatriz aderente (da pele) vida a cicatriz) 

Fibrose da pele SOE 

709.3 Transtornos degeneratioos da pele 
Calcificação subcutânea Depósitos na pele 
Calcinose: Dermatose senil SOE 

circunscrita Milium colóide 
cutis 

Degeneração da pele 

709.4 Granuloma de corpo estranho da pele e do tecido celular 
subcutdnt?o 

709.8 Outras doenças da pele 
Dermatose menstrual Hiperplasia epitelial 
Erupção vesicular 

39.9 Não especificados 





XIII. DOENÇAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO 
TECIDO CONJüNTIVO 

Se necessário, a subc1assific;içiio em quinto algarismo abaixo pode 
ser usada com as categorias adequadas do Capítulo XIII: 

.O Múltiplas localizações 
.1 Regiáo do ombro I acromioclavicular 

clavícula articulações esternoclavicular 
escápula glenoumeral 

.2 Braço 
úmero articulação do cotovelo 

.3 Antebraço 
cúbito [ulna] articulação do punho 
rádio 

.4 Múo 
'=F' articulação entre estes ossos 
lalanges [dedos] 
metacarpo 

.5 Região péluica e coxa 
fêmur quadril ( articulação) 
nádega 

.6 Perna 
~ r a n i o  [fíbula] articulação do joelho 
tibia 

.7 Tornozelo e pé 
dedos [artelhos] articulação do tornozelo 
metatarso outras articulações do pé 
tarso 

.8 Outras 
coluna vertebral cabeça 
costelas pescoço 
crânio tronco 

.9 Localização n50 especificada 

Exclui: transtornos da coluna vertebral (720-724) 

710 Doenças difusas do tecido conjuntivo 

Inclui: todas as doenças do colágeno cujos efeitos não estão res- 
tritos preponderantemente a um único sistema 
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Exclui: doenças atingindo principalmente o sistema cardiovascular. 
por exemplo, poliarterite nodosa e afecçóes relacio 
nadas (446) 

710.0 Lupus eritematoso sistanico 
Lupus eritematoso disseminado 
Exclui: lupus eritematoso (discóide) SOE (695.4) 

710.1 Esclerose sistdmica (progressiva) 
Escleroderma 
Exclui: escleroderma circunscrito (701.0) 

710.2 Sándrome seca 
Ceratoconjuntivite secaf (370.3* ) 
Doença de Sjogren 

710.3 Dermatomiosite 
Polimiosite com comprometimento cutâneo 

710.4 Polimiosite 

710.8 Outras 

710.9 Não especificadas 
Doença do colágeno SOE 

711 Artropatias associadas a infecções 

Exclui: febre reumática (390) 

Artrite ou poliartrite (devida Artrite ou poliartrite (devida a)  : 
a): Haemophilus influenzae 

coliformes [Escherichia [H. influenzae] 
coli ] pneumococos 

estafilococos Pseudomonas 
estreptococos 

Se necessário, usar códigc adicional para identificar o microrga- 
nismo infeccioso 

711.1° Artropatia nu doença de Reiter e afecçóes correhtas (099.3f, 
0 . 4  t ) 

Artrite ou poliartrite associada a uretrite não específica 

711.2* Artropatia nu síndrome de Beket (136.1)) 



Artrite ou poliartrite associada a: 
disenteria (009.0t ) 
enterite (008.-f, 009.-t ) 
febre paratifóide (002.-t ) 
febre tifóide (002.0f) 
salmonelose (003.2f ) 

711.4. Artropatia associada a outras doenças bacterionas 

Artrite ou poliartrite (associada a): 
doenças classificáveis em 010-040, 090-099 exceto quando em 

711.1°, 711.5' e 713.5. 

E onocócica (098.5f ) 
anseníase (030.-f) 

meningocócica (036.8t ) 
tuberculosa (015.-t) 

711.5' Artropatia associada a outras doeqas uirais 

Artrite ou poliartrite associada a: 
doenças classific.Aveis em 045-049, 050-079, 480, 487 
O'nyong nyong (066.3f ) 
rubéola (056.7t ) 

711.6' Artropatia associada a micoses ( 110, - 118f) 

711.7. Artropatia assocúzda a helmintáase 
Artrite na dracontíase (125.7f) 
Artrite quilosa ( 125.9f ) 

711.8' Artropatia asso&& a outras doenças infecciosas e parasi- 
tárias (080-088f, 100-104 f,130-136f ) 

Exclui: artropatia associada a sarcoidose (135f, 713.7.) 

711.9 Artrite infecciosa não especificada 
Artrite infecciosa ou poliartrite (aguda) (crbnica) (subaguda) SOE 

712 Artropatias por deposição de cristais 

Inclui: artrite e sinovite induzida por deposição de cristais 

712.0' Artrite gdosa (274.0f) 
712.1" Condrocalcinose devida a cristais dk fosfato bicdlcico 

(275.4f ) 

Condrocalcinose devida a cristais de fosfato bicálcico (com outros 
cristais ) 

7122* Condrocatcinose devida a cristais  dE 
pirofosfato (275.4t ) 

712.3* Condrocalcinose não especificada ( 275.4t ) 
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712.8 Outras artropatias por deposição de cristais 

712.9 Artropatias por deposição de cristais, não espedfhdas 

713" Artropatias associadas a outros transtornos classificados em 
outra parte 

Inclui: artrite 1 
a*opatia I associada as afecç6eo relaionadas abaixo poliartrite 
poliartmpatia J 

713.0" Artropatia associada a outros tratlstomos e d c r i n o s  e 
metabólicos 

Associada a: 
acromegalia (253.0t ) 
dennatoartrite li óide (272.8t) 
hemocromatose r2'75.01) 
hiperparatireoidismo (252.0f ) 
hipogama lobulinemia ( 279.0t ) 
hipotireoi % ismo (243, 244.-f) 
ocronose (270.2f ) 

Exclui: artropatia associada a amiloidose (713.7") 
artropatia da gota e de outros transtornos por depósito de 

cristais (712.-" ) 
artropatia associada a neuropatia diabética (713.5" ) 

713.1" Artropatia avsociada a afecções gastrintestinais não infecciosa 
Associada a: 

colite ulcerativa (556t ) 
enterite regional (555.-f ) 

713.2" Artropatia associada a transtornos hematologicos 
Associada a: 

hemofilia (286.0 - 286.2f) 
hemoglobinopatia (282.4 - 282.73) 
Ieucemia (204 - S08t ) 
mielomatose múltipla ( 203.0t ) 
reticulose maligna (202.3t ) 

Exclui: artropatia associada a purpura de Henoch-Schonlein 
(713.6" ) 

713.3" Artropatia associada a transtornos dermatológicos 
Associada a: 

eritema multiforme (695.1t ) 
eritema nodoso (695.2t ) 
psoríase (696.0t ) 
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713.4' Artropatia associada a transtornos rmpiratdrios (490-5193) 
Exclui: artropatia associada a infecções respiratórias (711.-O) 

713.5' Artropatia associada a transtornos neuroldgicm 
Artro atia de Charcot: Artrite neuropática (094.0t ) SOE (084.0t) 

diabbtica (250.53 ) 
siringomiéiica (336.0t ) 
tabética 4094.03 ) 

713.6' Artropatia associada a reação de hipersensibilidade 
Artrite por soro (999.5t) 
Artropatia associada a: 

doença do soro (999.5 t ) 
púrpura de Henoch ( -Schonlein ) (287.0t ) 

Exclui: artrite alérgica SOE (716.2) 

713.7' Outras doenças sist&micai com comprometimento artiadar 
Artro atia associada a: S ami oidose (277.3t ) 

febre familiar do Mediterrtlneo (277.3t) 
sarcoidose ( 133 ) 

713.8' Artropatia associada a outras afecções classificadas em outra 
parte 

Artropatia associada a afecções classificadas em outra parte, exceto 
quando em 711.1' a 711.8', 712.-e e 713.0' a 713.7' 

714 Artrite reumatbide e outras poliartropatias inflamatórias 

Exclui: artrite reumatóide da coluna vertebral (720.-) 
febre reumática (390) 

714.0 Artrite reumatdide 

714.1 Síndrome de Felty 
Artrite reumatóide com esplenoadenomegalia e leucopenia 

714.2 Outras artrites reumatdides com comprometimento wceral ou 
sist6mico 

714.3 Poliartrite fiuenil cr6nica 
Artrite reumatóide juvenil 
Doença de Stili 

714.4 Artropatia pós-reumática cr6nica 
Síndrome de Jaccoud 

714.8 Outras 
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714.9 Não especificada 
Poliartropatia ou poliartrite inflamatbna SOE 

715 Osteoartrose e transtornos afins 

Nota: A qualificação "localizada", nas subcategonas abaixo, abran. 
ge comprometimento bilateral da mesma região anat8mica 

Exclui: osteoartrose da coluna vertebral (721.-) 

715.0 Generalizada 

715.1 Localizada, primária 

715.2 Localizada, secundária 

715.3 Localizada, sem especificação de primária ou secundária 

715.8 Comprometendo ou com menção de atingir a mais que umd 
região anatdmica mas sem especificação de generalizada 

715.9 Sem especificação de generalizada ou localizada 

716 Outras artropatias e as não especificadas 

Exclui: artropatia crico-aritenoidéia (478.7) 

716.0 Doenqa de Kaschin-Beck 

716.1 Artropatia traumática 

716.2 Artrite alérgica 
Exclui: artrite associada a púrpura de Henoch-Schonlein ou doen. 

ça do soro (713.6" ) 

716.3 Artrite climutérica 

716.4 Artropatia transitória 
Exclui: reumatismo palindrdmico (719.3 1 
716.5 Poliartropatia ou poliartrite MO especificada 
716.6 Momartrite não especificada 
716.8 Outras artropatias eqecificadas 
716.9 Não especificadas 

717 Desarranjos internos do joelho 

Exclui: ancilose ( 718.5) 
contratura (718.4) 
deformidade (736.6) 
lesões atuais ( 836.-) 
luxações recorrentes (718.3) 
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717.0 Rotura antiga, em alça de balde, do menisco media1 
Rotura antiga, em alça de balde, de cartilagem não especificada 

717.1 Desarranjo do c m  anterior do menisco medial 

717.2 Desarranjo do corno posterior do menisco medial 

717.3 Outros desarranjos, e os não especificados, do menisco medial 

717.4 Desarranjo do menisco lateral 

717.5 Desarranjo de menisco, não classificado em outra parte 
Menisco discóide congênito 

717.6 Corpo flutuante no joelho 

717.7 CondromalácM patelar 

717.8 Outros 
Rotura antiga de ligamento(s) do joelho 

717.9 Não especificados 
Desarranjo do joelho SOE 

718 Outros desarranjos das articulações 

Exclui: lesões atuais (830.- a 848.-) 

718.0 Transtornos das cartilagens articulares 
Transtorno de menisco 
Exclui: calcificação metastática (275.4) 

condrocalcinose (275.41, 712.-e ) 
joelho (717.-) 
na ocronose (270.2) 

718.1 Corpo flutuante intra-articular 
Exclui: joelho ( 717.6) 

718.2 Luxação patoldgica 
Luxações ou deslocamentos de articulação, exceto os recorrentes e 

os devidos a lesões atuais 
Luxação espontânea ( articular) 

718.3 Luxação recorrente de articulação 

718.4 Contratura de articulação 

718.5 Ancilose de articulação 
Exclui: coluna vertebral (724.9) 

rigidez de articulação sem menção de ancilose (719.5) 
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718.8 Outros destawanjos arthhres não c ~ ~ s  em outra parte 
Exclui: deformidades cladidveis  em 736.- (736.-) 

718.9 Não especificculos 

718 Outros transtornos articuiares e os não especificados 

719.0 Derrame articular 
Edema dá articulação, com ou sem dor 

719.1 Hemartrose 
Exclui: lesão atual (840-848) 

na hemofilia (286.0 - 286.2) 

719.3 Reumatismo pulindrhico 

719.4 Dor articular 

719.5 Rigidez de articulação, não classificada em outra parte 

719.6 Outros .sintomcrs relucionados (Zs articulações 

719.7 Dificu2dade de caminhar 

719.8 Outros 
Exclui: sfndrome de dor e disfunção da articulação temporoman- 

dibular [sindrome de Costen] (5U.6) 

719.9 Não especificados 

Exclui: curvatura da coluna vertebral (737.-) 
osteocondrose da coluna vertebral (732.-) 

720 Espondilite ancilosante e outras espondilopatias 
infiamatórias 

720.0 Espondilite ancilosante 
Artrite reumatóide da coluna vertebral SOE 

720.1 Entesopatia du coluna vertebral 
Lesão de Rornanus 
Transtorno dos ligamentos perifkricos ou das inserções mut~ulares 

da coluna vertebral 

720.2 Sacriliite, Mo c w c a d r r  em outra parte 
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720.8 Outras espondilopatias infkamat6n'as 
Espondilite tuberci?losao (015.0f ) 

720.9 Espondilopatia inflamutdria Mo especificada 

721 Espondilose e transtornos afins 

721.0 Espondilose ceruical sem mielopatia 

721.lf Espodlose ceruical com mielopatiu (336.3') 
Compressão espondilogênica da medula espinhal cervical 
Síndrome da artéria espinhal anterior 
Síndrome de compressão da artéria vertebral 

'721.2 Espondilose torácica sem mielopatia 

721.3 Espondilose lombo-sacra sem mielopatia 

721.4f Espondilose torácica ou lombar com mielopatia (336,3*) 
Compressão espondilogênica da medula espinhal torácica ou lombar 

721.5 Espodlose interespinhosa 
Síndrome de Baastrup 

721.6 Hiperostose oertehal amilosante 

721.7 Espondilopatia traumática 
Doença ou espondilite de Kummell 

721.8 Outras 

721.9 Espondilose de localizaçõo não especificada 
Compressão espondilogênica da medula espinhal SOEf (338.3') 

722 Transtornos dos discos intervertebrais 

722.0 Deslocamento de disco interoertebral ceruical sem mieloycltia 
Neurite (braquial) ou radiculite devida a deslocamento ou rotura 

de disco intervertebral cervical 

722.1 Deslocamento de disco intervertebral torácico ou lombar sem 
m i e l v t i a  

Lumbago ou ciática devidos a deslocamento de disco intervertebral 
Neurite ou radiculite devidas a deslocamentos ou rotura de disco 

intenrertebral toracolombar 

722.2 Deslocamento de di~co  intervertebral, de loccrlizcrção mão es- 
pecifica&, sem mielopdia 

Neurite ou radiculite devidas a deslocamento ou rotwa de disco 
intervertebral 
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722.3 Nódulos de Schmorl 

722.4 Degeneração de disco interoertebral ceruical 

Degeneração de disco intervertebral ce~cotorácico 

722.5 Degeneração de disco interoertebral torácko ou lombar 
Degeneração de disco intervertebral toracolombar ou lombossacro 

722.6 Degeneração de disco inte vertebral de localização não 
especificada 

722.7f Transtorno de disco interuertebral com mielopatia (336.3*) 

722.8 Sindrome pds-hminectomia 

722.9 Outros transtornos de discos intervertebrais e os não 
especificados 

723 Outros transtornos da região cervical 

Exclui: afeqões devidas a: 
espondilose (721.-) 
transtomos dos discos intervertebrais (722.-) 

723.0 Estenose da coluna uertebral na região ceroical 

723.2 Síndrome ckruicocraniana 
Síndrome do simpático c e ~ c a l  posterior 

723.3 Síndrome ceruicobraquM1 (difusa) 

723.4 Neurüe ou r w l i t e  braquial SOE 

723.5 Torcicolo não- especificado 
Exclui: congênito (756.8) . 

devido a trauma de parto (767.8) 
espasmódico (333.8) 
histbrico (300.1) 
psicogênico (306.0) 
traumático, atual (847.0) 

723.6 Paniculite especificada como atingindo o pescoço 

723.7 Ossificapão do ligamento longitudinal posterior na região 
moical 

723.8 Outras dndromes atingindo a região ceru2cal 

723.9 Transtornos e sintomm não especificados relatluos ao pescoço 



SiSXMA OSTEOMUSCüLAR, TECIDO CONJUNTIVO 407 

724 Outros transtornos do dorso e os não especificados 

Exclui: achatamento de vértebra (codificar a causa, por exemplo: 
osteoporose, 733.0) 

afecções devidas a: 
espondilose (721.-) 
transtornos dos discos intervertebrais (722.-) 

724.0 Estenose da coluna oertebral, exceto na regitio ceruical 

724.1 Dor na coluna vertebral torácica 

724.2 Lumbago 

724.3 Ciática 
Exclui: lesão especificada do nervo ciitico (355.0) 

724.4 Neurite ou radiculite torácica ou lombossacra SOE 

724.5 Dor nas costas não especificada 

724.6 Tra1zstornos do osso sacro 

724.7 Transtornos do cdcdx 

724.8 Outros sintomas relativos as costas 
Ossificaçáo do li amento longitudinal posterior SOE f Paniculite especi icada como atingindo a região sacra ou as costas 

724.9 Transtornos das costas, não especificados 
Afecçóes da articulação sacrilíaca SOE 
Ancilose da coluna vertebral SOE 
Exclui: sacriliite (720.2) 

Inclui: transtornos dos músculos e tendões e suas inserções e de 
outros tecidos moles 

726 Entesopatias perifbricas e síndrornes afins 

Nota: Entesopatias são transtomos das inserções musculares 
ou ligamentares perifkricas 

Ex Jui: entesopatias da coluna vertebral (720.1 ) 

726.0 Capsulite &va do ombro 

726.1 SCndrome do manguito rotador do ombro e transtomos afim 
Transtornos das bolsas, sinóvi" e tendões da região do ombro 
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726.2 Outras afecções da região do ombro, não c~assificadus em 
outra parte 

Fibrosite escápulo-umeral Periartrite do ombro 

726.3 Entesopdia da região cio cotowlo 
Cotovelo dos tenistas Epicondilite 

726.4 Entesopatia do punho e do carpa 
Penartrite do punho 

726.5 Entesopatia da região do quadn'l 
Esporão da crista ilíaca Tendinite do psoas 
Tendinite glútea Tendinite trocantérica 

726.6 Entesopatia do joelho 
Síndrome de Pellegrini-Stieda Tendinite patelár 

726.7 Entesopatia do tornoxelo e do tarso 
Bursite ou tendinite de Aquiles Metatarsalgia SOE 
Esporão do calchneo Tendinite tibial anterior 

Exclui: metatarsalgia de Morton (355.6) 

726.8 Outras entesopatias periféricas 

726.9 Entesopatias não especificadas 
Capsulite SOE Periartrite SOE 
Esporão ósseo SOE Tendinite SOE 

727 Outros transtornos das sinóvias, dos tendões e da bolsa 
sinovial 

727.0 Sinovite e tenossinovite 
Sinovite: Sinovite: 

SOE sifilítica* (095f) 
gonocócica" (098.5f ) tuberculosa" (015.-f ) 

Exclui: gotosa (274.0f, 712.0° ) 
induzida por depósito de cristais (275.43, 712.-a ) 

727.1 Joanete 

727.2 Bursites especificas, comumente de origem oeu-ncll 
Bursite traumática (lenta) 

(da, do): COtOve10 ) dos mineiros Joelho 
cotovelo Sinovite crepitante crdnica do 
joelho 
mão 
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727.3 Outras bursites 
Bursite: 

SOE 
gonocócicao (098.5t ) 
sifilíticao ( 095t ) 

Exclui : bursite : 
subacromial (726.1) 
subcoracóide (726.1 ) 
subdeltóidc (726.1 ) 

"ombro congelado" (726.0) 

727.4 Gdnglios e cistos da sinóuia, do tendão e da bolsa sz'notAul 
Cisto da bolsa sinovial ou da sinóvia 
Cânglio da articulação ou do tendão 

727.5 Rotura da sinóuia 

727.6 Rotura niib traumSlica de tcndão 

727.8 0utro.s 
Abscesso de bolsa sinovial ou Depósito de cálcio na bolsa 

de tendão sinovial 
Calcificação de tendão SOE Tendão curto 
Contratura de tendão (bainha ) Tendinite calcificada SOE 
Exclui. xantomatose localizada nos tendões (272.7) 

727.9 Não especificadas 

723 Transtornos dos músculos, dos ligamentos e das fáscias 

Exclui: distrofias musculares ( 359.- ) 
miopatias (359.-) 
rotura de ligamentos do joelho (717.8) 
transtornos neuromusculares (358.-) 

728.0 Miosite infecciosa 
Miosite: 

purulenta 
supurativa 
tropicalo (040.8t ) 

Exclui: miosite epidêmica (074.1) 

728.1 CalcifEcBção e ossificação muscub 
Calcificação maciça (para- Polimiosite ossificante 

plégica ) 
Miosite ossificante 
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728.2 Desgaste muscular e atrofiu de desuso não classificados em 
outra parte 

Miofibrose 
Exclui: amiotrofia neurálgica ( 353.5 ) 

atrofia muscular progressiva (335.- j 

728.3 Outros transtornos musculares especlficos 
Artrogripose Síndrome da imobilidade (para- 

plégica ) 
Exclui: artrogripose múltipla congênita (755.8) 

síndrome de rigidez muscular espasmódica (333.9) 

728.4 Frouxidão dos ligamentos 

728.5 Sindrome da hipermobilrdade 

728.6 Contratura da fáscirr palmar 
Contratura de Dupuytren 

728.7 outras fibramatoses 
Coxins intrafalângicos ou de Fibromatose pseudossarcomatosa 

Garrod (proliferativa) (subcutânea) 
Fascite nodular 
Fascite plantar ( traumática ) 

728.8 Outros transtornos dos músculos, dos ligamentos e das fáscias 
Granuloma : Miosite intersticial 

de corpo estranho 
por talco 

728.9 Não especificados 

729 Outros transtornos dos tecidos moles 
Exclui: acroparestesia (443.8) 

mononeurites (354.-, 355.-) 
periartrite (720.-) 
reumatismo palindrbmico (719.3) 
reumatismo psicogênico ( m . 0 )  
síndrome do túnel carpiano (354.0) 
transtornos do dorso (720-724) 

729.0 Reumatismo não especifiwdo e fibrosite 

729.1 MMlgM e nliosite não especificadas 

729.2 Neuralgia, neurite e radiculite não especificadas 
Exclui: ciática (724.3) 

mononeurites (354.-, 355.-) 
radiculite bra uial (723.4) 
radicdite lom %, ssacra (724.4) 
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729.3 Paniculite não especificada 
Exclui: paniculite especificada como (comprometendo o) : 

dorso (724.8) 
pescoço (723.6) 
sacra1 (724.8) 

729.4 Fascite não especificada 
Exclui: fascite nodular ( 728.7) 

729.5 Dor nos membros 

729.6 Corpo estranho residual nos tecidos moles 

729.8 Outros sintomas relatiuos aos membros 
Cáimbras Aumento de volume de membro 

729.9 Outros tratistornos dos tecidos moles e os não especificaclos 
Polialgia 

730 Osteomielite, periostite e outras infecções que atingem 
OS OSSOS 

Exclui: as dos maxilares (526.4, 526.5) 
as do rochedo; por exemplo, mastoidite (383.-) 

Se necessário, usar código adicional para identificar O agente in- 
feccioso; por exemplo, Staphylococcus (041.1) 

730.0 Osteomielite aguda 
Abscesso de qualquer osso, exceto dos seios paranasais (acessórios) 

ou da mastóidc 
Osteomielite aguda nu subaguda, com ou sem menção de periostite 

730.1 Osteomielite *:rÔtiica 
Osteomielite crPrica ou antiga, com ou sem menção de periostite 

730.2 Osteomielite não especificada 
Osteíte ou osteomielite SOE, com ou sem mençso de periostite 

730.3 Periostite sem menção de osteornielite 
Periostite sifilítica secundária" (091.6f) 

730.4' Tuberculose da coluna vertebral (015.01) 
Mal de Pott 

730.5" Tuberculose dos ossos dos membros (015.11, 015.2t, 015.71) 

730.6' Tuberculose de outros ossos (01.5.7t) 
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730.7* Osteopatia resultante de poliomielite (O#.-+) 

730.8" Outras infecções enwlvendo ossos 
Sífilis dos ossos SOE (095t) 

730.9 Infecção não especificada dos ossos 

731 Osteíte deformante e osteopatias associadas a outros 
transtornos classificados em outra parte 

731.0 Osteke deformante sem meqão de tumor ósseo 
Doença de Paget do osso 

731.1° Osteíte deformante em doenças classificadas e m  outra parte 

731.2 Osteoartropatb hipertrófica pulmonar 
Doença de Bamberger-Marie 

731.8' Outros comprometimentos ósseos em doenças clussificadus em 
outra parte 

732 Osteocondropatias 

732.0 Osteocondrose juvenil da coluna vertebral 
Osteocondrose juvenil (da)  (do ) : 

coluna vertebral SOE 
corpo vertebral {de Calv6) 
epífise marginal ou vertebral (de Schuermann) 

Exclui: cifose postura1 do adolescente (737.0) 

732.1 Osteocondrose jucenil do quadril e da. pelue 
Osteocondrose (juvenil ) ( da ) ( do) : 

acetábulo 
cabeça do femur (de Legg-Calvé-Perthes) 
crista ilíaca (de Buchanan ) 
sincondrose isquiopúbica (de van Neck) 
sínfise púbica (de Pierson ) 

732.2 Luxação d o  traumática da epifise superior do femur 
Luxação da epífise superior do femur SOE 

732.3 Osteocondrose juuenil do membro superior 
Osteocondrose ( juvenil ) (da)  ( das ) (do ) : 

cabeça do úmero (de Hass) 
cabeças dos metacarpos (de Mauclaire) 
ca ítulo do úmero (de Panner ) 
cu g ital inferior (de Burns) 
mão SOE 
membro su erior SOB 
semilunar J' o carpo (de Kienbock) 
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732.4 Osteocondrose juvenil do membro inferior, excluindo pé 
Oste~condrose (juvenil) (da) (do) : 

membro inferior SOE 
núcleo de ossificação da rótula: 

primário (de Kohler ) 
secundário (de Sinding-Larsen) 

tíbia proximal (de Blount ) 
tubérculo tibial (de Osgood-Schlatter) 

732.5 Osteocondrose juvenil do pé 

Apofisite do calcâneo 
Osteocondrose (juvenil) (do) : 

astrágalo (de Diaz) 
calcâneo (de Sever) 
metatarso 

quinto (de  Iselin) 
segundo ( de Freiberg ) 

navicular do tarso (de Kohler) 
osso tibial externo (de Haglund) 
pé SOE 

732.6 Outras bsteoconclroses juvenis 
Apofisite 
Epifisite I especificada como juvenil, de outra localiza~ãu 
Osteocondrite I ou de localizaçáo SOE 
Osteocondrose 

732.7 Osteocondrite dissecante 

732.8 Outras formas especificadas de osteoco~ropatias 
Osteocondrose da coluna vertebral do adulto 

732.9 Osteocondropatias niio especificadas 
Apofisite 
Epifisite 1 60 especificada como do adulto ou juvenil e de 
Osteocondrite I localização não especificada 
Ostepcondrose 

733 Outros transtornos dos ossos e das cartilagens 

Exclui: cartilagem ou corpo flutuante intra-articular (717.-, 
718.-) 

displasia poliostótica fibrosa dos ossos (756.5) 
esporão ósseo (726.9 ) 
granuloma de células gigantes dos maxilares (526.3) 
osteíte fibrosa cística generalizada (252.0) 
osteomal6cia (268.2) 
prognatísmo e retrognatismo (524.1) 
xantomatose localizada nos ossos (272.7 
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733.0 Osteoporose 

733.1 Fratura patoldgica 
Fratura espontânea 

733.2 Cisto ósseo 
Cisto ósseo (localizado) 
Exclui: cisto dos maxilares (526.-) 

osteíte fibrosa cística (252.0) 

733.3 Hiperostose do crdnio 

733.4 Necrose asséptica do osso 
Exclui: necrose óssea, SOE (730.1 ) 

osteocondropatias (732.-) 

733.5 Osteite condensante 

723.6 Doença de Tietze 

733.7 Algoneurodistrofia 

733.8 Ausência ou defeito de consolidação de fratura 
Pseudo-artrose 

733.9 Outros e os não especificados 
Diafisite 
Policondrite recorrente 

734 Pé plano 

Pé chato 
Pes planus ( adquirido) 
Exclui: congênito (754.6) 

p$ plano espástico ( evertido ) (754.6 ) 
pe plano rígido (754.6) 

735 Deformidades adquiridas dos artelhos 

Exclui: as congênitas (754.6, 755.6) 

735.0 Hálux vulgo (adquirido) 

735.1 Hálux varo (adquirido) 

735.2 Hálux rágido 

735.3 Hálux em martelo 

735.4 Outros artelhos em martelo (adquiridos) 

735.5 Dedo do pé em garra (adquirido) 
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735.9 Não eqwcif icadas 

736 Outras deformidades adquiridas dos membros 

Exclui: as congênitas (754.-, 755.-) 

736.0 Deformidades adquiridas do antebraço, excluindo dedos 
Cúbito valgo ou varo (adqiii- Mão em garra 

rido ) Mão torta, adquirida - 
Deformidade do cotovelo, an- 

tebraço, mão ou punlio 
(adquirida ) SOE 

Exclui: mão em pinça de lagosta (755.5) 

736.1 Dedo em malho 

736.2 Outras deformidades adquiridas dos dedos 
~eformidade dos dedos ( adquirida ) SOE 
Exclui: ba ueteamento dos dedos (781.5) 

dez0 em gatilho (727.0) 

736.3 Deformidades ndquiridas do quadril 
Coxa vara ou valga (adquirida) 
Defomiidade do quadril (adquirida) SOE 

736.4 Genu vulgo ou varo (adquirido) 

736.5 Genu recuroatum (adquirido) 

736.6 Outras deformidades adquiridas do joelho 
Deformidade de joelho (ad- Genu extrorsum 

quirida) SOE 

736.7 Outras deformidades adquiri& do tornozelo e pb 
Deformidade adquirida do tornozelo ou do pé 
Equinovaro adquirido 
Pé, exceto o plano 
Pé (em): 

adquirido garra 
torto I 

Talipes, exceto planus 
Exclui: deformidades dos dedos do pé (adqiiindas) (7s.-) 

pé torto não especificado como adquirido (754.-) 
pé piano (adquirido) (734) 



736.8 Defomida&s adguindas de outras partes dos membros 
Deformidade (adquirida) (da) (do) : 

brap  ou perna, não classificida em outra parte 
ombro 

736.9 Deformidude adquirida de membr6, localizaçüo não espe. 
dficQda 

737 Desvio da coluna vertebral 

Exclui: os congênitos (754.2) 

737.0 Cifose postural do adolescente 
Exclui: osteocondrose da coluna vertebral (732.0, 732.8) 

737.1 Cifose (adquirida ) 

737.2 Lordose (adquirida ) ( postural ) 

737.3 Cifoscoliose e escoliose 
Exclui: em caso de doença cifoscoli6tica do coração (416.1) 

737.4* Desvio da coluna vertebral associado a outras afecções 
Associada a: 

doença de Charcot-Marie-Tooth (356.1f ) 
osteíte deformante (731.0t ) 
osteíte fibrosa ci'stica (252.0t) 
tuberculose [curvatura de Pott] (015.0f ) 

737.8 Outros 

737.9 Não especificados 
Corcova adquirida 
Desvio da coluna vertebral ( adquirido ) ( idiopático ) SOE 
Exclui: deformidade da coluna vertebral SOE (738.5) 

738 Outras deformidades adquiridas 

Exclui: anomalias dentofaciais (524.-) 
as congênitas (754-756 e 758759) 

738.0 Defomzidade adguirida do nariz 
Deformidade do nariz (adquirida) 
Superdesenvolvirnento dos ossos nasais 
Exclui: desvio do septo nasal (470) 

738.1 Outras deformidades adquiridas da cabe- 

738.2 DefomUdade adquirida do pescoço 
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738.3 Deformidade adquirida do tdrax e costelas 
Deformidade ( das, do ) : 

costelas (adquirida ) 
tórax ( adquirida ) 

738.4 Espondilolístese adquirida 
Espondilolístese degenerativa 
Exclui: a congênita (756.1) 

738.5 Outras deformidades adquiridas do dorso ou da coluna uer 
tebral 

Exclui: desvio da coluna vertebral (737.-) 

738.6 Deformidade adquirida da pelve 
Excliii: as relacionadas ao trabalho de parto e ao parto (653.-) 

738.7 Orelha em forma de couve-flor 

738.8 Deformidade adquirida de outras localizações especificadas 

738.9 Deformidade adquirida de localização não especificada 

739 Lesões não alopiíticas, não classificadas em outra parte 

Inclui: disfunção segmentar 
disfunção somática 

739.0 Da região cefálica 

739.1 Da regMo ceroical 
Da região cervicotorácica 

739.2 Da regi& torácrca 
Da região toracolombar 

739.3 Da região lombar 
Da região lombossacra 

739.4 Da região sacra 
Da região sacrilíaca 
Da região sacrococcígea 

739.5 Da região pélvica 
Da região do quadril 
Da região púbica 

739.6 Dos membros inferiores 
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739.7 Dos membros superiores 
Da região acromioclavicular 
Da região estemoclavicular 

739.8 Das costelas 
Costocondral Estemocondral 
Costovertebral 

739.9 Da região abdominal e outras 



XIV. ANOMALIAS CONGBNITAS 

740 Anencefalia e anomafias similares 

740.0 Atlencefalia 
Acrania Hemianencefalia 
Amielencefalia Hemicefalia 

740.1 Cranioraquiosquise 

740.2 Iniencefalia 

741 Espinha bífida 
Exclui: espinha bífida oculta (756.1) 

741.0 Com hidrocefdiu 
Síndrome de Arnold-Chiari 
Qual uer afeqão classificada em 741.9 com qualquer afecçáo em 

242.3 

741.9 Sent nteqão de hidrocefalia 
Espinha bífida (aberta) Mielocele 
Hidromeningocele (es inhal) Mielocistocele 
Meningocele (espinh af' ) Raquiosquise 
3leningomielocele Siringomielocele 

742 Outras anomalias congênitas do sistema nervosa 

742.0 Encefdocele 
Encefalomielocele keningocele cerebrai 
Hidroencefalocvle Meningoencefdocele 
Hidromeningocele cranianc. 

742.1 Micsocefalia 
Hidromicrocef alia Microcefalia 

742.2 Deformidade por redução da encéfalo 

Aplasia A"esia ) de parte do Agiria 

Ausência Arrinencefalia cncéfalo Microgúia 
Hipoplasia 

742.3 Hidrocefalia cong6nita 
Anomalia Atresia dos forâmens de Magen- 
Estenose I do aguedutc die e Luschka 
Obstrução con- de Sylvius Hidrocefalia do recém-nascid~ 

gênita 
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Exclui: hidrocefalia: 
adquirida (831.4) 
devida a toxoplasmose congênita (771.2t, 831.4.) 
com qiialquer afecção em 741.9 (741.0) 

742.4 Outras anomalias especificadas do encéfalo 
Anomalias múltiplas do encé- Megalencefalia 

falo SOE Porencefalia 
Cisto cerebral congênito Ulegiria 
Macrogina 

742.5 Outras anomalias especificadas da medula espinhal 
Amielia Hidromielia 
Anomalia congênita das Hidrorrhquio 

meninges espinhais Hipoplasia da medula espinhal 
Atelomielia Mielatelia 
Desenvolvimento defeituoso 

da cauda equina 

742.8 Outras anomalias especificadar do sistema nervoso 
Agenesia de nervo Sfndrome familiar de distúrbio do plexo bruqinpl funcional do ,&tema aut(ha 

mo ( Disautonomia familiar ) 

Exclui: neurofibromatose (B7.7 ) 

742.9 Anomalias não especificadas do encéfalo, da medula espinha2 
e de outras partes do sistema nerooso 

Anomalia do encéfalo, da medula espinhal ou 
Deformidade de outras partes do sistema 
Doença ou lesão congênita nervoso 

743 Anomalias congênitas do olho 

745.0 Anoftalmb 
Agenesia do olho Criptoftalmia 

743.1 Mdcroftalmia 
Aplasia Olho rudimentar 
Displasia do olho 
Hipoplasia 

743.2 Buftalmírr 
Ceratoglobo congênito Hidroft almos 
Glaucoma (do) : Megalocórnea 

congênitc 
recém-nascido 



743.3 Catarata e anoinalius do cristalino, congdnitas 
Afacia congênita Esferofacia 
743.4 Coloboma e outras anomalias dos segmentos anteriores 

Anomalia de Peter Coloboma da íris } Rieger Corectopia 
Aniridia Opacidade da córnea, congênita 
Anisocoria coiigênita Microcórnea 
Atresia da pupila 
743.5 Anomalias congdnitas do seg~lento posterior 
Aiicurisnia retiniano congê- Coloboma de disco óptico [papila] 
Opacidade do vítreo ) nita(o) Coloboma do fundo do olho 
743.6 Anomalia congdnita das pálpebras, sistema lacrimal e 6rbitn 
Ablefaro Pálpebras 

Músculos ocula- supranume- Agenesia ou ausència (do, 
res rários das, dos) : 

apareiho lacrimal 
cílios Eiitrópio } congênito ( a ) Ptose 
pálpebra 
ponto lacdmal 

743.8 Outras anomalius especificadas do olho 
Albinismo ocularo (270.2t ) 
Exclui: nistagmo congênito (379.5 ) 

retinite pigmentosa (362.7) 
743.9 Anomalias não especificadas do olho 
Anomalia SOE congênita do olho 
Deformidade SOE 1 [qualquer parte] 

744 Anomalias congbnitas do ouvido, da face e do pescoço 
Exclui: anomalia da( s ) : 

coluna cervical (754.2, 756.1) 
paratireóides (759.2) 
tireóide (759.2) 
laringe (748.2, 748.3) 

lábio leprino (749.1 ) 
744.0 Anomalias do o u ~ i d o  que prejudicam u audiçúo 
Anomalia congenita do : Ausência (da, de, do) : 

labirinto membranoso conduto auditivo (externo) 
órgáo de Corti orelha 
ouvido médio ouvido, congênita 

Atresia ou estreitamente do: Fusão dos osslculos do ouvido 
conduto auditivo externo 
rneato ósseo (do ouvido) 

Exclui: a surdez congenita sem menção de causa (389.-) 
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744.1 Orelha supranumerdrh 
Apêndice pré-auricular Poliotia 

da orelha, supra- Tragus supranumerário } numerário Pavilhão 

744.2 Outras anomalias especifioadas do ouvido 
Ausência (da, do): Orelha: 

lóbulo da orelha, congê- de morcego 
nita em ponta (de sátiro) 

trompa de Eustílquio Tubérculo, ou orelha, de Darwin 
Macrotia 
Microtia 
Exclui: o seio prk-auricular (744.4) 

744.3 Anomalias ndo especificadas do ouvido 
Anomalia SOE 1 congênita do ouvido 
Deformidade SOE [qualquer pãrte] 

744.4 Fenda, cisto ou fi.stdu branquicris; seio pré-auricular 
Aurícula cervici Seio (interno) (ex- 
Cisto prk-auricular temo ) I branquial 
Fístula (da) : Vestígio 

aurícula ou orelha, ccmgê- 
nita 

cérviw-aura1 

744.5 PterSgio do pescoço 
Pescoço de esfinge Pterygiuin colli 

744.8 Outrai anomalias especificadas da face e do pescoço 
Hipertrofia congênita do Macrostomia 

lábio Microqueilia 
Macroqueilia Microstomia 
Exclui: as afecções classificadas em 754.- 

744.9 Anomalias irão especificudm da face e do pescoço 
Anomalia SOE de face [qualquer parte] ou de pescoço [qual- 
Deformidade SOE ) quer parte] 

745 Anomalias do bulbo cardíaco e anomalias do fechamento do 
septo cardíaco 

745.0 Tronco arterioso 
Ausgncia de septo ) entre a aorta F a artéria pulmonar Comunicação ( anormal ) 
Defeito septal aorto-pulmonar 
Persistência do tronco arterioso 



745.1 Trampos1OS1çÚo dos grandes m o s  - 
Aorta e artéria pulmonar originando-se no ventrículo direito 
I)extro transposição da aorta 
Síndrome de Taussig-Bing 
Transposição dos grandes vasos ( completa ) ( comgida ) (incom- 

pleta ) 

Defeito do septo interventncular com estenose ou atresia pulmonar, 
dextroposição da aorta c hipertrofia do ventrículo direito 

745.3 Ventricub comum 
Cor triloculare biahiatum Ventrículo único 

745.4 Defeito do septo interzientricukr 
Complexo de Eisenmenger Defeito de Gerbode 
Comunicação ventrículo Doença de Roger 

esquerdo-átrio direito 
Defeito do septo ventricular 
Exclui: tipo canal atrioveiitricular comuni (745.6) 

745.5 Defeitos de septo interutrial tipo ostium seczcndunt 
Forâmen oval 
Ostium secunduni } patente ou persistent<- 

745.6 Defeitos do coxinc, endocárdico 
Atrio comum Dcfcito do septo ventricular tipo 
Canal atrioventricular canal atrioventricular 

comum Ostium priinum persistente 

745.7 Cor biloculare 

745.8 Outros 

745.9 Defeitos não esp~ificados do fechamento septal 
Defeito septal SOE 

746 Outras anomalias congênitas do coração 

Exclui: a fibroelastosc endocárdica (425.3) 

746.0 Anomalias da uáluuk pulrnottar 
Atresia 
Estenose I congênita da válvula ~ulmoniir 
Insuficiência 

746.1 Atresia e estenose triehpide, congênitu 

746.2 Anomalia de Ebstein 
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746.3 Estenose congênita cIa oáluula aórtica 
Estenose aórtica congênita 

746.4 Znsuficiênch congênita da Liáluulu aórtica 
Iiisuficiêiicia aórtica Válviila aórtica bicúspidc 

congênita 

746.5 Estenose mitral congênita 
746.6 Insuficiència mitral congdnita 
746.7 Sindrome do coração esquerdo hipoplásico 
Atresia ou hipoplasia acentuada do orifício ou da válvula aórtica, 

com hipoplasia da aorta ascendente e desenvolvimento defei- 
tuoso do ventrículo esquerdo (com atresia da válviila mitral) 

746.8 Outras anontalias especificadas do coração 

Anomalia de artéria Doença de Uhl 
coronária Ectopia cardíaca 

Bloqueio cardíaco I 
Estenose infundibular pu1mon:ir 

Defeito do pericárdio congè Levocardia (isolada) 
1Iivertículo do ven- nito Má ~ o s i ~ ã o  do coração 

trículo esquerdo 
Cor triatriatiim 
Dextrocardia 

746.9 Anomalias wio especificadas do coruçáo 
'4nomalia do coração SOE 
Doença do coração SOE 

747 Outras 'anomalias congênitas do aparelho circuiat6rio 
747.0 Persistdnciu do conduto arterioso 
Conduto de Bota1 pernieável Conduto nrterioso patente 
Persist6iicia do canal arterial 
747.1 Coarctação da aorta 
Coarctação da aorta (pré-dutal) (pós-dutal) 
Interrupção do arco aórtico 
747.2 Outras anomalias da aortu 

Aiieurisma congeiiito 
Aplasia 
Atresia 
Ausência 
Cavalgamento 
I>extroposição 
Dilatação congenita 
Hipoplasia 

Aiieurisma do seio de Valsalva 
Estenose da aorta (as- 
Estreitainento } cendente) 
Estenose supra-aártica 

da "Orta Persistência (do, das): 
arco aórtico direito 

do arco ahrtico 



Exclui: a estenose ou estreitamelito aórtico congènito, assim des- 
critos (746.3) 

a hi oplasia da aorta na síndrome do coração esquerdo 
Aipoplssim ( 748.7 ) 

747.3 Anomalias do artdria pulmonar 

Agenesia 
Anomalia 
Atresia 1 

I 
da artéria pulmonar 

Estenose 
Hipoplasia 
Aneurisma arteriovenoso pulmonar 

747.4 Anomalias das grandes veias 

Anomalia 
Ausência I da veia cava (inferior ) ( superior ) 
Estenose congênita 
Retorno venoso pulmonar anômalo total 
Persistência da: 

veia cardinal posterior esquerda 
veia cava superior esquerda 

7475 Aus~tzciu ou hipoplusia tla (rrtória ti~nbilical 
Artéria umbilical única 

747.6 Outras atzoniulias do sisteniu z;uscztlar periférico 

Anomalia 1 de artéria ou Aaeurisina (perifé- 

dusinria , veia, não i a s -  rico ) 
sificada em ou- Estreitamcnto, de coiigèni- 
tra parte artéria 

I 
ta(o) 

Aiietirisnia arteriovenoso Flebectasia 
( periférico ) Variz 

ArtSrias renais múltiplas 

Exclui: aneurisma congèilito retiniano (743.5) 
anomalias (da, dos) : 

artéria pulmonar (747.3) 
vasos cerebrais (747.8) 

liemangiomn e liiifangioina (228.-) 

747.8 Outras anomalias especificntias do cipurelho çirculutdrio 
Aneuris~ha : 

arteriovenoso corigèiiito do cé~ebro 
congênito, de localização especificada, 1150 classificado ern oiitrci 

Anoma earte 'as cong&riitas dos vasos cerebrais 



426 LISTA TABULAR - 
Exclui: aileurisma congênito: 

coronariano (746.8) 
periférico ( 747.6) 
pulmonar (747.3) 
retiniano (743.5) 

:iiieurisma arteriovenoso cerebral 
iiiieurisma cerebral congêiiito )roto (-430) 

747.9 Anomalias mio especificadas do aparelho c t r c u W o  

748 Anomalias congênitas do aparelho respiratório 

Exclui: defeito congènito do diafragma (756.6) 

748.0 Atresia clas coanas 
Atresia dos orifícios nasais ( anteriores ) 
Estenose congênita ) (posteriores 

748.1 Otrtras anonralius do nariz 
Ausência do nariz Nariz : 
Deformidade da arede do P fissurado 

seio paranasa supranuinerário 
Deformidade do nariz 1 
Depressão da ponta do I oongê- 

nariz 
Perfuração da parede 

do seio paranasal 
Exclui: desvio cong&iiito do septo nasal (754.0) 

748.2 Véu congdnito da kringe 
Véu (cong2nito) da laringe: 
SOE 
glótico 
subglótico 

748.3 Outras anontaíuts lu~.inge, da truqdh e dos brdnquios 
da Dilatação de 

traquéia 
Estenose da: congènita 

Anomalia da : laringe 
cartilagem : traquéia 

Traqueocele 

I 
cricóide 
tirebide 
traqueal 

i-piglote 
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Atresia da: 
e iglote L 
%ringe 
traquéia 

Branquio traqueal 
nidimentar 

Ilivertículo dos brdnquios 
Estridor laríngeo (congènito) 
Fcnda conghita da cartilagem 

tireóidè 
Fcnda posterior da cartilagem 

cricóide ( congênita ) 
Fissura da epiglote 
Laringocele 

Doença : PulmBo em favo de mel, conghito 
cfstica congênita do 

policística pulmão 
Exclui: adquirido ou não especificado (518.8) 

Aplasia } do puimáo Ausência do pulmão (ou do 
Sequestro Hipoplasia } lobo do pulmão) 

748.6 Outras anomalias do pulmão 
Bronquectasia congênita 

748.8 Outras anomalia especificadus do aparelho respiratór20 
Anomalias dos folhetos pleurais 
Atresia de nasofaringe 
Cisto congênito do mediastino 

748.9 Arwnlalias não especificadas do aparelho respiratório 
Anomalia do aparelho respiratório SOE 
Ausência de órgão respiratório SOE 

749 Fissura da abóbada palatina e lábio leporino 

749.0 Fissura abóbada palatina 
Fissura da úvula 
Palato fendido 

Palatosquise 

749.1 F h r a  labial 
Fenda labial, congênita Lábio leporino 
Fissura congênita do lábio Queilosquise 

749.2 F k w a  da abóbada platina com 2ábio LpotZno 

750 Outras anomalias congênitas da parte superior do tubo 
digestivo 

750.0 Língua presa 
Anquiloglossia 



428 LISTA TABULAR 

750.1 Outras anomalias &a língua 
Aderências congênita ( s ) 
Hipertrofia da língua Fissura } da língua Hipoplasia 
Aglossia Macroglossia 

Microglossia 

750.2 Outras anomalias especificudas da boca e da fatinge 
Atresia de canal Divertículo da farin e 

salivar Fístula congênita ( e, do): 
Ausência (de da) : glândula saIivar 

ap 
glândula salivar lábio 
iív d a  Glândula salivar acessória 

Bolsa faringéia 

750.3 Fistula traqueoesofágica, atresia e estenose esofágicas 

Atresia ) do esbfago Fístula congênita: 
Ausência broncoesofá@ca 
Estenose congênito(a) traqueoesofa ca 

do esbfago Irnperfura~ão % esbfago 
Membrana esofágica 
Pterigio do esdfago 

750.4 Outras anomalias especificadas do esôfago 
Bolsa esofágica 
~es locame~o ,  congênito 
Dilatação, cong&nita I do esbfago 
Divertículo 1 
Duplicação 
Esbfago gigante 

i 

750.5 Estenose hipertrófica congdnita do piloto 
Constricçáo 
Espasmo 
Estenose I 

I 
do piloro, congênito ou infantil 

Estreitamento 
Hipertrofia 

750.6 Hérnia de hiato congênita 
Deslizamento do cárdia através do hiato esofágico 
Exclui: hérnia diafragmática congênita (756.6) 

750.7 Outras anomalias especificadas do estdmago 
Cardiospasmo }congênito , Megalogastria 
Estbmago em ampulheta I licrogastria 
Deslocamento \ 
Diverticulo congènito ( ;lo estbmago 
Duplicação 
Transposição 1 



750.8 Outras anomalias especificadas rla parte superior do tubo 
digestioo 

750.9 Anomalias niio especificadas da parte superior do tubo &- 
gestiuo 

Anomalia congènita SOE da parte superior do tubo digestivo 

Deformidade congênita SOE [,qualquer localização exceto a 
lingual 

751 Outras anomalias congênitas do aparelho digestivo 
751.0 Divertículo de Meckel 
Conduto: 

onfalomesentérico persistelite 
vitelino I 

Divertículo de Meckel ( deslocado ) ( hipertrófico ) 

751.1 Atresia e estenose do intestino delgado 
Atresia do: Ausência congènita(0) do 

duodeno Estenose \ intestino del- 
íleo Estreitamento gado ou do 
intestino SOE Oclusão intestino SOE 

Jejuno imper- 
furado 

751.2 Atresia e esterwse do intestino grosso, do reto e do canal una2 
Atresia do: Estreitamento do 

ânus ânus 
cblon Obstrução do in- 1 C O ? ~ ; ;  
reto testino gros- 

Ausência do: so I infantil 

ânus ( congênita ) Oclusão do ânus 
apêndice, congênita Estenose do reto, congênita 
intestino grosso Imperfuração do : 
reto ânus 

reto 
751.3 Doença de Hirschsprung e outros transtornos congênitos 

funcionais do cólon 
A anglionose Macrocólon 
Dfiataçiio eongbnita do Megacólon congênito 

cólon 
751.4 Anomalias de fixação do intestino 
Aderências congênitas ( do ) : Rotação: 

omento, anbmalas abortada I do cem ou 
peritoniais do cólon 

Membrana de Jackson insuficiente 
Mesentério universal 

I 
Rotação defeituosa do cólon 

("lmiversal mesentery") 
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Anomalia congênita SOE 
Deformidade amgênita SOE } do apareiho digestivo SOE 

751.5 Outras anomalias do intestino 
h ectópico Megaloaphdice 
Clmca persistente Megaloduodeno 
Diverticulite congênita do M i d l o n  

c61011 Transposição do: 
Dolicocblon 
Duplicação do : 

h u s  
ck"" 
intestino 

apêndice 
ceco 
intestino 

Exclui: cisto ou seio pilonidal congênito (685) 
751.6 Anomalias du oedcula bílfor, das vias biliares e do fígado 
Atresia de canal biliar Duplicação (de, do, da) : 
Ausência de: canal biliar 

canal biliar, congênito canal &ico 
fígado figado 
vesicula biliar, congênita vesicula biliar 

Canais h&ticos supranume- Estreitamento 
Ffgado 1 rCirio(s) ou (de, do) : 

acessório(s) 

I 
canal biliar 

Doença: colédoco 
cádica do figado congênita Hepatomegah 
policistica do fígado Obstrução do 

Doença fibmdstica do fígado canal ou 
via biliar 

congênito(a) 

(774.5. ) J 

Vesicula biliar intra-hepática 
751.7 A d i a s  do piincreas 
Agenesia PAlmeas: 
Ausência 1 do pâncreas anular 
Hipoplasia supranumerário 
Exclui: diabetes mellitus: 

congênito (250.-) 
neonatal (775.1) 

doença fibmdstica do phcreas (Z77.0) 
751.8 Outras anomalias esped#bdus do apueIho dtgestiob 
Ausência (completa) (parcial) do tubo digestivo SOE 
Duplicação 
Mii posição, congênita 1 dos 6rgáos digestivos SOE 
Exclui: hérnia diafragmiitica congênita (756.6) 

hchmia de hiato congênita (750.6) 



753 Anomalias congdnitas dos órgãos genitaís 
Exclui: sindromes associadas com anomalias no número e na forma 

dos cromossomos (758.-) 
síndrome do testículo feminizante (251.8) 

752.0 Anomalias dos &S 

Agenes!a } do oMo 
Ausência 

OvBrio vestigial 

752.1 Anomalias das trompas de Faldpio e ch ligamentos largos 

}da trompa de Falópio ou do ligamento largo Ausência 
cisto (do): 

canal de Gartner 
epdforo 
franjado (do pavilhão do oviduto) 
paraovariano 

Trompa de Falópio ou ligamento largo supranumerário 
752.2 DuplicBçiSo do Gtero 
Duplicação do útero [de qualquer grau] (associada com duplicaçiio 

do colo uterino e da vagina) 
752.3 Outras anomalias do útero 
Agenesia Otero: 

bicómtm 
Ausência com apenas um como 

funcionante 
unicómeo 

752.4 Anomalias do colo uterino, da vagina e dos drgúos genitais 
externos femininos 

Agenesia 
Ausência 1 do colo uterino, do clitóris, da va- 
Desenvolvimento J gina ou da vulva 

anbmalo 
Cisto (do, da): 

canal de Nuck, congênito 
vagina, embrionário 
vulva, congênito 

Himen imperfurado 
Exclui: vagina dupla associada com duplicação total (75222) 
752.5 Testículo retido 
Criptorquia 
Criptorquidia Testículo ectópico 
752.6 Hipospádiri e epispádiu 
Anaspádia 
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752.7 Sem indeterminado e pseudo-hennúfroditho 

Disgenesia gonadal pura Ovotestis 
Ginandria Pseudo-hermafroditismo 
Hermafroditismo (masculino) (feminino) 

Exclui: pseudo-hermafroditismo : 
wm anomalia cromoss&mica especificada (758.-) 
feminino, com transtorno adrenocortical (255.2) 
masculino, com transtorno gonadal (251.8) 

752.8 Outras anomalias especifimdus dos órgãos genitais 

Aplasia (congdnita) (do, da): 
ligamento redondo 
próstata 
testiculo 

Atresia de: 
canal deferente 
canal ejaculatório 

Ausência de: 
cordso espermático 
pênis 
próstata 

Curvatura do pênis (lateral) 
Fusão dos testículos 
Hipoplasia de: 
pênis 
testiculo 

Monarquia 
Parasphdia 
Poliorquia 

Exclui : hidrocele congênita (778.6) 

752.9 AnomalMs náo especificodas dos órgãos genitais 

Anomalia congênita SOE dos órgãos genitais não classifica- 
Deformidade congênita SOE } da em outra parte 

753 Anomalias congbnitas do aparelho urinário 

Atrofia do rim: 
congênita 
infantil 

Ausência congênita do ( s) rim ( s ) 
Hipoplasia do (s) rim(s) 

753.1 Doença dsticcr do rim 

Cisto do rim (congênito) Rim : 
(múltiplo) fibrocístico 

Doença ou degeneração renal: policístico (doença policística do 
fibrocística rim) 
policistica 

Exclui: cisto renal adquirido (593.2) 



753.2 Anomalirrs obstrutioas du peloe renal e do ureter 
Atresia do ureter 
Dilatação do ureter 
Estenose (da, do): 

junção pielo-uretérica 
orifício uretero-vesical 
urete; 

Hidronefrose 

Megaureter 
Oclusáo do ureter 
Ureterocele 
Ureter impérvio I 

congênita 

753.3 Outras anomalias especificadas do rim 
CBlculo congênito Rim (em) : 
Deslocamento 1 do rim duplo com pelve dupla 
Ectopia renal ferradura 
Fusão dos rins gigante 
Hiperplasia supranumerário 
Lobulação fetal 1 do rim Rotação defeituosa do rim 

753.4 Outras anomalias especificadas do ureter 

Ausência }do ureter Desvio 
Ureter : 

duplo 
Deslocamento do orifício edpico  

uretérico supranumerário 
Implantação anbmala do 

ureter 

753.5 Extrofia du bexiga 

Ectopia da bexiga Extroversão da bexiga 

753.6 Atresia e estenose da uretra e do colo da bexiga 
Estenose congênitu Obstrução congênita do colo da 

(do, da): bexiga 
meato urinário Uretra impérvia 
orifício vésico-uretral 
uretra ( valvular ) 

753.7 Anomal& do úraco 
Cisto do Úraco Úraco patente 

753.8 Outras anomalias especificadas da bexiga e da uretra 
Ausência congênita da: Fístula uretrorectal congênita 

bexiga Meato urinário 
uretra Uretra } duplo(a) 

Bexiga } supranumerária Prolapso congênito da: 
Uretra bexiga ( mucosa ) 

congênito ( a) uretra 
Hérnia Dive*ícu10 1 da bexiga 
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753.9 A d i a s  não especific4d4J do aporelho urintírio 
Anomalia SOE 1 congênita do aparelho urinário [de qual- 
Deformidade SOE quer parte, exceto do úraco] 

754 Algumas deformidades osteomuscuiares congbnitas 
754.0 Do crdnio, da face e da mani'butcr 
Assimetria da face "Facies" de compressão 
Depressão do crânio "Facies" de Potter 
Desvio do septo nasai, Nariz torto ou achatado, 

congênito congênito 
Dolicocefalia Plagiocef alia 
Exclui: anomalias dentofaciais ( 524.-) 

nariz em sela, sifilítico (090.5) 
754.1 Do mbsculo esternocZeídomust& 
Contratura do estemocleidomastoideu (músculo) 
Torcicolo congênito do esternocleidomastoideu 
Tumor esternomastoideu 
754.2 Da coluna vertebral 

Escoiiose } congbnita postura1 Lordose 

Quadril: Pré-luxação congênite do quadril 
deslocável 
pré-luxação 

754.4 Genu recurootum congênito e arqueamento dos ossos longos 
dos membros inferiores 

Tíbia e per8neo arqueado(a) Luxação congenita do joelho 
Fêmur 1 congênito( a) 
754.5 Deformidade dos pés (curo) 
Metatarso varo Talipes equinovaro 
Talipes calcaneovam 
Exclui: as adquiridas (736.7) 
754.6 Defomidades valgas dos pks 
Deformidade congênita valga Talipes calcaneovalgo 

do pé 
Pé plano congênito 
Exclui: deformidade vaiga do pé (adquhida) (736.7) 

pé plano (adquirido) (734) 
754.7 Outras ckfmidades dos pés 
Deformidade congênita Talipes : 

do pB SOE SOE 
Pé torto SOE assimétrico 
Exclui: as adquiridas (736.7) 



754.8 Outras defddcldes especificadus 

Contraturas generalizadas, em 
flexão, das articulações 
dos membros inferiores 

Deformidade torácica 
Luxaçáo do cotovelo 
Tórax : 

de pombo 
em funil 

Mão em espada (congênita) 
Mão torta ( congênita ) 
Pectus excavatum 

755 Outras anomalias congênitas dos membros 
Exclui: as deformidades classificadas em 754.- 

755.0 Polidodilia 
Dedos ou artelhos acessórios Dígitos supranumerários 

755.1 Sindoctih 
Fusão dos dedos ou dos artelhos 
Fusão das membranas dos dedos das mãos ou dos pés (dedos de 

pato 
Sinfalangia 
755.2 Deformidade por redução do membro superior 
Amelia Ausência congênita (completa ou 
Ectromelia I do membro parcial) (da, do): 
Focomelia I superior brap  
Hemimeiia dedo 

mão 
rádio 

Brap rudimentar 
Encurtamento congênito do braço 

755.3 Deformidades por redução do membro inferior 
Amelia Ausência congênita (completa ou 
Ectmmelia 1 do membro parcial) (da, do): 
Focomelia j inferior artelho 
Hemirneiia fêmur 

perna 
Perna curta congbita 

755.4 Deforntidades por redução de membro não especificado 
Amelia 1 Ausência congênita (completa ou 
Ectromelia dc membro não parcial) de membro SOE 
F;zmediaa I especificado 
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755.5 Outras anomalias do membro superfor, incluindo as da 
cintura esmpuhr 

Acrocefalossindadilia Macrodactilia (dos dedos da mão) 
Deformidade congênita (da): Mão em garra (em pinça de la- 

clavícula gosta ) 
esdpula Ossos do carpo supranumerános 

Deformidade de: Sinostose radiocubital 
Madelung 
Sprengel 

Disostose cleidocraniana 

755.8 Outras anomalias especificadaP de membro não especificado 

755.6 Outras anonurlh do membro inferior, inclusive as da 
cintura péluica 

Artrogripose múltipla congênita 

Angulação da tíbia ' 
Anteroversão do 

fêmur 
Ausência da rótula 
Coxa valga 
Coxa vara 
Dedo (do p6) em 

martelo 
Deformidade da 

articul&ção (do) : 
joelho 
s a d a c a  
tornozelo t 

755.9 AnonurlMs não especificlrdas de membro não especificado 

Fusão da articulação 
sacrilíaca 1 congênito Genu valgum 

Genu varum 
Hallux vanis 
Rótula mdimentar 

I 'a' 

+ mngênita Sinostose astragabacafóide 
(0) 

'OE ) conghnita de membro não especificado Deformidade SOE 
Exclui: deformidade por redução de membro não espedcado 

(755.4) 

756 Outras anomalias ostemmusculares congênitas 

Exclui: as deformidades classificadas em 754.- 

756.0 Anomalios do crdnw e dos ossos da face 
Acrocefalia Fusão imperfeita do crânio 
Ausência dos ossos do crhio Hipertelorismo 
Craniossinosfose Oxicefalia 
Deformidade congênita da Platibasia 

fronte Trigonocefalia 
Doença de Crouzon 



Exclui: anomalias dentofaciais (524.-) 
anomalias do crânio associadas com anormalidades do en- 

&falo, tais como : 
anencefalia (740.0) 
encefalocele (742.0) 
hidrocefalia ( 742.3) 
microcefalia ( 742.1) 

756.2 Costekz ceroical 
Costela supranumerária na região cervical 

756.1 Anomalias da coluna vertebral 

756.3 Outras anomalias das costelas e do esterno 

Ausência de vértebra ' 
Deformidade ( da 

articulação) ( da 
região) lombo- 
sacra 

Espondilolistese 
Fusão da coluna 

vertebral , 

Ausência de: I Estemo bífido (stemum bifidum) 
costela , congênita esterno 

Espinha bífida oculta 
Hemivértebra 
Síndrome de Klippel-Feil 
Vértebra supranumerária . congênita 

Fusão de costelas ) 
756.4 Condrodistrofia 
Acondroplasia Discondroplasia 
Condrodistrofia (fetal) Doença de Ollier 
Exclui: a lipocondrodistrofia 
756.5 Osteodistrofllls 
Displasia: Osteopetrose 

condroectodérmica Osteopoiquilose 
epifisária múltipla Osteopsatirose 
poliostósica fibrosa Síndrome de Albright (-Mc 

Fragilidade dos ossos Cune-) Stemberg 
(fragilitas ossium) 

Osteogênese imperfeita 
756.6 Anomalias do diafragma - 
Ausência ) da diafragma Hérnia diafragrnátca congênita 
Eventração 
Exclui: a hérnia de hiato congênita (750.6) 
756.7 Anomulias da parede abdominal 
Exi3nfalo 
Gastrosquise 
Exclui: a hérnia umbilical (553.1) 
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750.8 Ouh.as anomalias espedfidhs cios &A, dos t e ,  
&s aponeuroses e do tecido coniuntioo 

Amiotrofia congênita Encurtamento congênito de tendHo 
Ausência (de, do): Músculo supranum&o 

músculo (peitoral) Sindrome de Ehlers-Danlos 
tendão 

750.9 Anomalias ndo especif imk~ do sistema osteomuscular 
Anomalia SOE congênita do sistema osteomuscular, não espe- 
Deformidade SOE cificada em outra parte 

Inclui: anomalias da pele, do tecido subcudneo, dos pêlos, das 
unhas e da mama 

751.0 Edema hereditário das pernas 
Trofoedema hereditário 

751.1 Zdtose corig&iita 
Feto arlequim 

751.2 A d i a s  deummoglyfcas 
Pregas palmares anormais 

751.3 Outras anomalias especificadus da pele 
Cicatriz congênitaCeratodermia (congênita) 
Displasia ectodérmica (o) Epidemólise bolhosa 
Poiquiloderma Nevo vascular 

Marcas de nascimento 
Urticária pigrnentosa 
Xerodema pigmentosa 

751.4 Anomalias especifhda dos pdlm . - 
Alopécia 
Atricose I congênita ) mngênita(o1 Pili torti 
Hipertricose Persistência da lanugem 

751.5 Anonudias espec#hadas das mhaa 
Anoniquia Onicocauxz 

Pa uiod uia congênita UL de8mada 

757.6 AnomauaS e s p e u  da mama 
Mama ou mamilo: Hipoplasia da mama 

acessória ( o ) 
ausente 
supranumerslria ( o ) 

Exclui: ausência do músculo peitoral (756.8) 



757.8 Outras anomalias especificadas do tegumento 

757.9 Anomalias não especificadas do tegumento 
Anomalia SOE 
Deformidade SOE ) do tegumento 

7 s  Anomalias cromoss6micas 

Inclui: as síndromes associadas com anomalias do número e da 
forma dos cromossomos 

gndrome de translocação de Trissomia: 
Down 21 ou 22 

G 

758.1 Síndrome de Patau 
Trissomia : 

13 
Dl 

758.2 Sindrome de Eduxrrd 
Trissomia: 

18 
E8 

758.3 Sándromes autossBdcas de dekção 
Síndrome do antirnongolismo Síndrome do "cri-du-chat" 

758.4 Translocaçdo autossBmica equilibrada em indiváduo normal 

758.5 Outras condiçõe8 deuidas a anomalias autoss8micas 

758.6 Disgenesiu gonadal 
Síndrome de Turner Síndrome XO 
Exclui: a disgenesia gonadal pura (752.7) 

758.7 Sándrome cle Klinefelter 
Sindrome XXY 
758.8 Outras afecções deuidas u anomalias dos cromossomas 

sexuou 
758.9 Afecções devidas a anomalias cromoss8micas não 

especificadas 

7!59 Outras anamaiias congdnitas e as não especificadas 

759.0 AnomaUoJ do baço 
7!j9.1 Anomolitas das gldndulas supra-renais 
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759.2 At~omalias cle outras gldndulas endóm'nos 

759.3 Situs inuersus 
Situs iiiversus oii transversus: Transposição de víscera(s) : 

abdominalis abdominal ( is ) 
thoracis torácica ( s ) 

Exclui: a dextrocardia (746.8) exceto quando se associe com a 
transposiçáo completa 

759.4 Gemeos unidos 
Craniópago Pigópago 
Dicéfalo Toracópago 
Monstro duplo ou gêmeo Xifópago 

759.5 Esclerose tuberosa 
Doença de Bourneville Epilóia 

759.6 Outras hamartoses, nzo classificaclas ein outra parte 
Síndrome de: 

Peutz- Jeghers 
Sturge-Weber ( -Dimitri ) 
von Hippel-Lindau 

Exclui: a neurofibromatose ( 237.7 ) 

759.7 Anomalias congênitas miíltiplas, assiin descritas 
Anomalias niúltiplas 1 Monstro SOE 

SOE 
Deformidades niúltiplas 

SOE I mngênitas 

759.8 Outras unomalias especifica& 
Monstro (único) de tipo especificado 
Síndromes de malformação congênita afetando múltiplos sistemas, 

não classificadas em outra parte 

759.9 Anomalia congênita não especificada 



XV. ALGUMAS AFECÇOES ORIGINADAS NO PERÍODO 
PERINATAL 

Inclui: afecções que tenham origem no período perinatal, ainda 
que a morte oii, a morbidade ocorra mais tardiamente 

760 Afecções maternas, não obrigatoriamente relacionadas h gra- 
videz atual, que afetam o feto o: o recém-nascido 

Inclui: as afecções maternas relacionadas apenas quando especifi- 
cadas como causa de mortalidade ou morbidade do 
feto ou recém-nascido 

Exclui: os transtornos maternos endócrinos e inetabólicos que in- 
fluenciam o feto (775.-) 

760.0 Transtornos maternos hipertensiuos 
Afecções maternas classificadas em 642.- que afetam o feto ou o 

recém-nascido 

760.1 Doenças maternas renuis e das vias urinárias 
Afecções maternas classificadas eni 580-599 que afetam o feto ou 

o recém-nascido 

760.2 Infecções matertlas 
Doenças infecciosas maternas classificadas em 001-136 e 487 que 

acometem o feto ou o recém-nascido, sem que o feto apresente 
a doença 

Exclui: doenças infecciosas coiigènitas (771.-) 
infecções maternas do trato genital e outras infecções lo- 

calizadas (760.8) 

760.3 Outras doenças maternas crônicas, circulatórias e respiratórias 
Afecções maternas crônicas classificadas em 390-459,490-519, 745-748 

que afetam o feto ou o recém-nascido 

760.4 Transtornos nutricionais maternos 
Transtornos maternos classificados em 260-269 que afetam o feto ou 

o recém-nascido 
Má niitrição materna SOE 

760.5 Trauma materno 
Afecções maternas classificadas em 800-996 que afetam o feto ou 

o recém-nascido 

760.6 Intervenção cinirgicu nu mãe 
Exclui: a cesárea praticada para o nascimento atual 

( 763.4 ) 
ciruriia prévia do útero ou dos órgáos pélvicbs (763.8 
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760.7 Influências nocioas transmitidas ao feto uia placenta ou leite 
materno 

Exclui: drogas anestésicas e analgésicas administradas durante o 
trabalho de parto e o parto (763.5) 

760.8 Outras 

760.9 Não especificadas 

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

c l u i :  as afecçóes maternas relacionadas apenas quando especifi- 
cadas como causa de mortalidade ou de morbidade do 
feto ou do recém-nascido 

761.0 ftrcontpetência do colo uterino 

761.1 Rokrra premukra das hed~ranas  

761.2 Oligoâmnio 
Exclui: quando devido a rotura prematura das membranas (761.1) 

761.3 Polihidrâmnio 
Hidrâmnio 

761.4 Grauidez ectópica 
Gravidez abdominal 

761.5 Grauidez núltiplu 
Dupla (gravidez) Tripla ( gravidez) 

761.6 Morte matem 

761.7 ApresentOçBo anormal antes do trabalho de parto 
Apresentação pélvica 
Situação: 

instável I 
I 

antes do trabalho de parto 
transversa 

Versão externa 

761.8 Outras 
Aborto fetal espont%neo 

761.9 Não especif icadas 

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

Inclui: as afecçóes maternas relacionadas apenas quando especifi- 
cadas como causa de mortalidade ou de morbidade 
para o feto ou o recém-nascido 

762.0 Placenta prkcia 



762.1 Outras formas de descolamento da placenta e hemorragia 
Descolamento prematuro da placenta 
Hemorragia: 

acidental 
anteparto 

Lesão da placenta por amniocentcse, cesárea oii indiiçao cirúrgica 
Perda sanguínea materna 
Separação prematura da placenta 

762.2 Outras anormalidades morfológicas e firncionais da placenta 
e as mio especificadas 

Disfunçgo 
Infarto I placentária 
Insuficiência 

762.3 Sindromes de tratdusão placentária 
hiiormalidadc placcrithria e do cordão iimbilical resultante de trans- 

fusão transplacentária gèmeo a gêmeo ou outras transfusões 
transplacentárias 

Se necessário, usar taml>éiii os códigos 772.0 ou 776.4 para indicar a 
afecção resultante do feto ou do recém-nascido 

762.4 Prolapso de cordão umbilical 

762.5 Outras compressões clo cordáo umbilical 
Circular de cordão ao redor do pescoço 
Enovelamento do cordão iimhilical 
N6 do cordão umbilical 

762.6 Outras afecções do corckio umbilical e a.s não e.specificadas 
Cordão iimbilical curto Vasa praevia 
Exclui: artéria umbilical iínica (747.5) 

762.7 Córionntnionite 
Membranite Placeiitite 

762.8 Outras anormuliriacles do cório e do umnio 

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

Inclui: as afecções relacionadas apenas quando especificadas como 
causa de mortalidade ou de morbidade do feto ou do 
recém-nascido 

763.0 Parto e extração péluica 
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763.1 Outras apresentqóes anormais, má posições e ÇEesproporções 
durante o trabalho de parto e o parto 

Afecçóes classificadas em 652, 653 e 860 que afetam o feto ou o 
recém-nascido 

Occípito-posterior persistente 
Pelve contraída 
Situaçáo transversa 

763.2 Parto por fórcipe 

763.3 Parto poz vácuo-ertrdor 

763.4 Parto por cesárea 

763.5 Anestesia e awlgesia materna 
Reações e intoxicaçóes decorrentes da administração de opiáceos e 

traiiqiiilizantes a mãe durante o trabalho de parto e O parto 
Exclui: a síndrome de abstinência no recém-nascido (779.5) 

763.6 Parto precipitado 
Segundo período rápido 

763.7 Contrações uterinas anormais 
Afecções classificaclas ein 661.- que afetani o feto ou o recém-nas- 

cido, exceto 661.3 
Inércia uterina 
Trabalho de parto liipert6nico 

763.8 Outras co.mplicaçóes do trabalho de parto e do parto 
Outras afecções classificadas em 650-669 e outros procedimentos 

iitilizados no tral3allio de parto e no parto que afetam o feto 
ou o recém-nascido 

Anormal$ade dos tecidos moles maternos 
Iiidução de trabalho de parto 
Operaçao destrutiva para facilitar o pai-to 

763.9 Não especificaclaâ 

764 Crescimento fetal retardado e má nutrição fetal 

764.0 Pequeno para a idade gestacional sem menção de má 
nutrição fetal 

Criança de peso baixo para a idade gestacioiial 

764.1 Pequeno para a idade gestacionul com sinais de má nutn'ção 
fetal 

Crianças de peso baixo para a idade gestacional, como em .O, as 
quais mostram ainda sinais de má nutrição, tais como pele seca 
e descamativa e perda de tecido subcutilneo 



764.2 Má ttutriçilo fetal sem mençóo de peso baixo para a idade 
gestacional 

Recém-nascido de peso adequado para a idade gestacional, apresen- 
tando sinais de má nutrição fetal, tais como pele seca e desca- 
n~ativa e perda de tecido subcutâneo 

764.9 Retardo do crescimento fetal nüo especificado 

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

Inclui: as afecções relacionadas, sem outras especificações, como 
causa de mortalidade, morbidade ou de necessidade 
de cuidados supleiilentares, no feto ou no recém-nas- 
cido 

Exclui: peso baixo ao nascer devido a crescimento fetal retardado 
e má nutrição fetal (764.-) 

765.0 Imaturidade extrema 
Nota: Gcralinente implica num peso ao nascer de 1000g ou menos 

e/ou numa gestaçáo de menos de 28 semanas completas 

765.1 Outros recém-nascidos de pré-termo 
Prematuridade ou "tamanlio pequeno", náo classificável em 765.0 o11 

como "pequeno para a idade gestacional" em 764.- 
Prematuridade SOE 

766 Transtornos relacionados a gestação prolongada e peso 
elevado ao nascer 

Inclui: as afecções relacionadas, sem outras especificações, como 
causas de mortalidade, morbidade ou de necessidade 
de cuidados suplementares, no feto ou no recém-nas- 
cido 

766.0 Recém-nascido de tamanho excessivo 
Nota: Geralmente implica em recém-nascido de peso ao nascer 

de 4500 g. ou mais 

766.1 Outros recém-nascidos grandes para a idade gestaciom2 
Outros fetos ou recém-nascidos grandes para a idade gestacional, 

independentemente da idade gestacional 

766.2 Recém-nascido pós-tertno, tão  "grande para a idade 
gestaciona2" 

Feto ou recém-nascido com idade gestacional de 294 dias ou mais 
[42 semanas completas ou mais], não de tamanho e peso ex- 
cessivos ara a idade gestacional 

Pós-maturida i e SOE 
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767 Traumatismo ocorrido durante o nasCtnento 

767.0 IZenumagia cerebral e subdural 
Hematoma subdural (localizado) 
Hemorragia cerebral e subdural, seja descrita como devida a trauma 

de parto se'a como Q anbxia ou hipóxia intraparto 
Rotura tentori a 
Se necesshrio, usar código adicional para identificar a causa 
Exclui : hemorragia intraventricular (7'72.1 ) 

hemorragia subaracnbidea (772.2) 

767.1 Lesões do couro cabeludo 
Bossa (por vácuo extração) 
Cefalohematoma 
Hemorragia subaponeurótica epicraniana maciça 

767.2 Fratura da davícuh 

767.3 Outras lesões do esqueleto 
Fratura (de, do) : 

crânio 
ossos longos 

Exclui: fratura da coluna vertebral (767.4) 

767.4 Lesão da coluna oertebral e da medul espinhal 

767.5 Le& do n e m  faciczl 
Paralisia facial 

767.6 Lesão do plem braquial 
Paralisia de: 

Erb 
Klumpke 

767.7 Outras lesões de neruos cranianos e periféricos 

76'7.8 Outras 
Ferimento por bisturi Lesão do olho 
Glaucoma traum4tico Rotura do: 
Hematoma (do, da) : baço 

fígado ( subcapular ) fígado 
testfculo 
Vulva 

767.9 Não especificado 

768 Hipóxia mtrauterina e asfixia ao nascer 

768.0 Morte feta2 por crsfjricr ou andxia antes do i&o do t rabah  
de parto ou em occrsfdo não especificada 



768.1 M d e  fetal par asfixiu ou um'& durante o trabalho de parto 

768.2 Sofrimento fdal antes do inicio do trabalho de parto, em 
recém-nascido vivo 

Recém-nascido vivo apresentando evidência de hipóxia intra-uterina 
antes do inicio do trabalho de parto 

Acidose 1 I 

Eliminação de mecônio 
Presença de mecônio no 

liquido amniótico 

An6xia I feia1 ou Asfixia 
Desmnforio intra-uterina ( o) 

Hipóxia 

768.3 Sofrimento fetal dlagno~icado durante o trabalho de parto, 
em recédnascido vioò 

observada (o) pela primeira vez 

Recém-nascido apresentando sinais de hipóxia intra-uterina durante 
o trabalho de parto ou o parto 

Frequência cardíaca fetal antes do início do trabalho de 
anormal I parto,*em recém-nascido vivo 

Acidose 1 I 

768.4 Sofrimento fetal não especificado, em recém-nascido uiuo 
Recém-nascido vivo apresentando sinais (evidências) de hipóxia in- 

tra-uterina antes do parto, mas sem esclarecimento se antes ou 
depois do início do trabalho de parto 

An6xia I fetal ou "ia J intra-uterina(0) 

Sofrimento 
Frequência cardíaca fetal 

anormal 
Eliminação de mecônio 
Presença de mecônio no 

liquido amniótico 
2 

Acidose I I 

observada (o) pela primeira vez 
durante o trabalho de parto 
ou o parto, em recém-nascido 
vivo 

Anóxia I fetal ou Asfixia Hipódp I intra-uterina (o) I não declarada (o) se obsewada(o ) 
Sofrimento pela primeira vez antes ou de- 
Frequ&ncia cardíaca fetal pois do início do trabalho de 

anormal 
Eiímina@o de mecônio 
Presença de mecônio no 

liquido amni6tico 

parto, em recém-nascido vivo 
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768.5 Asfixia severa ao w c e r  
Freqiiência de pulso menor que 100 por minuto, ao nascer, e com 

tendência a queda ou estabilização, respiração ausente ou "gas- 
ping", palidez, ausência de tono 

Apgar no primeiro minuto 0-3l 
"Asfixia branca" 

768.6 Asfixb leoe ou moderada ao nascer 
Respiração normal não estabelecida dentro do primeiro minuto, mas 

frequência cardíaca de 100 por minuto ou mais, certo grau de 
tono muscular presente e algum grati de resposta a estímulos 

Apgar no primeiro minuto 47l  
"Asfixia azul" 

768.9 Asfixia ao nascer, mio especifica&, recém-nascido vioo 
Anóxia 

SOE, recém-nascido vivo 
Hipóxia 

769 Síndrome de angústia respiratória 
Membrana hialina ( doença) (pulmonar) 
Síndrome de angústia respiratória idiopática do recém-nascido 
Exclui: a taquipnéia transitória do recém-nascido (770.6) 

770 Outras afecções respiratórias do feto e do recém-nascido 

770.0 Pneumonia congênita 
Pneumonia infecciosa adquirida pré-natal 

770.1 Síndrome de aspiração maciça 
Pneumonite: Síndrome da aspiração de 

fetal por aspiração mecònio 
por mecônio 

770.2 Enfisema intersticial e afecções relacionadas 
Pneumomediastino 
Pneumopericárdio originado no período perinatal 
Pneumotórax i 
770.3 Hemorragia pulmonar 
Hemorragia : 

alveolar ( do pulmão) 
intra-alveolar (do pulmão) orginada no período perinatal 

pulmonar maciça I 
O sistema-de classificação de Apgar é descrito em: Apgar, V. Anes- 

thesia and Analgesia. . . Current Researches, 32: 260 (1953) 
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771.3 Tétaiw neonatal 

771.4 Onfalite do recém-nascido 
Exclui: onfalite por tétano (771.3) 

771.5 hlastite neonatal iqfecciosa 

771.6 Conjuntiuite e dacriocistite neonatal 
Oftalmia neonatal SOE 
Exclui: oftalmia neonatal devida ao gonococo (098.43, 372.0°) 

771.7 Infecção neonutal por Candida 
Infecção neonatal por Monilia 

771.8 Outras infecções especificas clo peráodo periiwtal 
Infecção intra-amniótica do feto: Infecção neonatal do trato urinário 

SOE Sepse fetal intrautenna 
por clostrídios Septicemia [sepse] do recém- 
por Escherichia coli nascido 

772 Hemorragia fetal e neonatal 

Exclui: os transtornos heinatológicos do feto e do recém-nascido 
(776.-) 

772.0 Percla sanguínea fetal 
Hemorragia fetal por passagem Perda sanguínea fetal proveniente 

de sangue do feto para: de (da): 
a circulação materna corte terminal de cordão 
o irmão gêmeo umbilical gemelar 

placenta 
rotura do cordão umbilical 
vasa praevia 

772.1 Hemorragia intrauentricular 
Hemorragia intraventricular por qualquer causa perinatal 

772.2 Hemorragia subaracnóidea 
Hemorragia subaracnóidea por qualquer causa perinatal 

772.3 Hemorragia umbilical após o nascimento 
Laqueadura umbilical solta 

772.4 Hemorragia gastrintestinal 
Exclui: sangue materno deglutido ( 777.3 ) 

772.5 Hemorragia d a  supra-renais 



772.6 Hemorragia cutdnea 
ContusBes 1 
Equimoses 
Hematomas superficiais do feto ou do recém-nascido 

Petéquias I 
772.8 Outras 
Exclui: dciença hemorrágica do recém-nascido (776.0) 

hemorragia pulmonar (770.3) 

772.9 Não especificada 

773 Doença hemolítica do feto ou do recém-nascido devida a 
isoimu&ação 

773.0 Doença hemolit2ccr deuida a i s o i ~ i ~ ~ o  Rh 
Anemia 1 devida a: 
Doença hemolítica (do feto) anticorpos anti Rh 

(do recém-nascido) incompatibilidade materno-fetal 
Eritroblastose ( fetal) 1 devida ao Rh 
Icterícia isoimiunização Rh 
Doença hemoiítica por Rh 
Isoimunização por Rh 

773.1 Doença hemolítica devida a isoimunixaçdo ABO 

Anemia devida a: 

Doença hemolítica (do feto) anticorpos relacionados ao sis- 

(do recém-nascido) 1 tema B 
Eritroblastose (fetal) i incompatibilidade materno-fetal 

Icterícia devida aos grupos ABO 
isoimunizacão ABO 

Doença hemolítica por ABO 
Isoimunização por ABO 

773.2 D w a  hmolitica d&du a outras fomias, e as 
espedficaclas, de isoimunZzação 

Doença hemolítica (do feto) (do recém-nascido) SOE 
Eritroblastose (fetal) SOE 
Icterícia ou anemia devida a outtas incompatibilidades de grupo 

sanguíneo e as não especiEicadas 

773.3 HidropsZa fetal deuida a isoimunização 

773.4 Kernictem devido a isoimunização 
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774 Outras icterícias perinatais 

774.0° Icterícia perinatal das anemias hemoláticas hereditárias 
(282.-t ) 

Icterícia devida à hemólise excessiva da esferocitose congênita, ou 
da deficiência de G-6-PD ou de outras anormalidades dos eritró- 

774.1 Icterícia perinutal devida a outros tipos de hemólise 
excessiua 

Icterícia fetal ou. neonatal por: 
drogas ou toxinas transmitidas pela mãe 
esmagamento 
infecção 
policitemia 
sangue materno deglutido 

Se necessário, usar código adicional para identificar a causa 
Exclui: icterícia devida a isoirnunização (773.0, 773.1, 773.2) 

774.2 Icterácia neonatal assoc2a& a parto prematuro 
Hiperbilirrubinemia da prematuridade 
Icterícia devida a retardo da conjugação associado a parto prematuro 

774.3 Icterícia neonatal devida a retardo de conjugação por outras 
causas 

Icterícia devida a conjugação retardada por causas tais como inibi- 
dores no leite materno, hipotireoidismo congênito e ausência 
congênita ou deficiência dos sistemas enzimáticos de conjugação 
da bilirrubina 

Icterícia neonatal associada a: 
síndrome de Crigler-NajjarO (277.4t) 
síndrome de Gilberto (277.4t) 

774.4 Icten'cia perinatal devida a lesão hepatocelular 
Hepatite fetal ou neonatal Síndrome da bile espessa 

774.5 Icterícia perindal por outras causas 
Icterícia fetal ou neonatal associada a: 

galactosemiao (271.11 ) 
mucoviscidoseo (277.0t ) 
obstrução congênita de via biliar" (751.6t) 

774.6 Icterícia fetal e neonatal não especificada 
Icterícia fisiológica SOE do recém-nascido 

774.7 Kerniderus mio deuido a isoimunizaç~o 
Kernicterus SOE 
Exclui: kernicterus devido a isoimunização (773.4) 



T75 DhtúAi01 endódm e metabólicos específicos do feto e do 
rrxhmaddo 

Inclui: distúrbios endócrinos e metabólicos transitórios causados 
por resposta da criança a fatores endócrinos e metabó- 
licos maternos, ou por remoçiio destes fatores ou por 
sua adaptação a vida extra-uterina 

T75.0 SCrrdmme do "filho de mãe diabético" 
Diabetes mellitus materno que afeta o feto ou o recém-nascido (com 

hipoglicemia ) 

77S.1 Diabetes mellitw neonafal 

775.2 Mbtenia gravis neonatal 

775.3 T t r e d m t c ~ ~ e  neonatal 

775.4 Hipmúcernitr e hipomagnesemia do r e c é m - d d o  
HipocatCemia: Hipoparatireoidismo neonatal 

pelo uso do leite de vaca 
por sobrecarga de M a t o  

775.5 Outro8 dMirbios eretroláticos traMit6rios do pedocb neonatal 

775.6 H#poglfcemb: neonatal 
Exclui: filho de mHe com diabetes meilitus (775.0) 

775.7 A&me metabdlfco tardia do recth-nascido 

775.8 Outros distdrbios endócrinos e metabblicos transftórâot & 
ptriodo ~~ 

Tmbrnos do metabolismo dos mimácidos descritos como tran- 
sit6rdos 

mo Ndo eqwdfbd08 

778 Transtornos hematoiógicoa do feto e do tectmwasddo 

Inclui: transtornos espeáficos do feto e do recém-nascido 

776.0 Doença hemortdgfw do recém-nascido 
Defidbcia de vitamina K do recém-nascido 

776.1 Tmmbmitapania neonatal traru#brCa 
T i o m ~ ~  nematd devida a: 

e 9 ' s t l n b -  
isoimunizaÇH0 
trornbodtopenia materna idiop8tica 
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776.3 Outros transtornos transitórios da coagulaçúo no periodc 
neonatal 

776.4 Policitemia neonatal 

776.5 Anemia congênita 
Anemia conseqüente a perda sanguínea fetal 
Exclui: anemia devida a isoimunização (773.-) 

anemias hemolíticas hereditárias (282.-) 

776.6 Anemia da prematuridade 

777.7 Neutropenia neonatal transitória 
Neutropenia: 

isoimune 
por transferência materna 

77 6.8 Outros transtornos hematoZÓgicos transitórios 
especificados 

776.9 NOo especificados 

777 Transtornos perinatais do aparelho digestivo 

Inclui: transtornos específicos do feto e do rec&m-nascido 
Exclui: obstrução intestinal classificável em 560.- 

777.0b Ileo meconial (277.0t) 
Obstruçiio por n~ecôiiio lia niucovisciclose 

777.1 0cltra.s obstruçóes por n~ecônio 
Frcalitos congênitos Síridronie da rolha de riiecònio 

777.2 Obstruçáo intestinal devicla u leite espesso 

777.3 HenzatCmese e nzelena de~ idus  cc sungue matertio deglutido 

777.4 Ileo transitório tlo rece'm-nasciclo 
Excliii: doença de Hirschsprung (751.3) 

777.5 Enterocolite necroiizanfe no feto ou no recém-nascido 

777.6 Perfuruçúo intestinal no período perinatal 
Peritonitc por mecônio 

777.8 Outros 

777.9 Não especificados 

778 Afecçóes comprometendo o tegumento e a regulação 
térmica do feto e do recém-nascido 

778.0 Nidropsin feful náo cieoicla u iisoiniunizciçfit, 
Hidropsia idiopiíticn 
Exclui: hiclropsia fetal devida a isoiri~uiiizaçiio (773.3) 



778.1 Esclerema neonatal 

778.2 Síndrome do traumu por fria do recém-nascido 

778.3 Outras hipotermias do recém-nascido 

778.4 Outros disttírbios da regulação térmica do recém-nascido 
Hipertermia e febre por desidratação induzidas por condifles am- 

bientais no recém-nascido 

778.5 Outros edemas clo recém-nascido e .os ndo especificados 

778.6 Hidrocele congênita 

778.7 Zntumescitnento mamário no recéin-nascido 
Mastite não infecciosa do recém-nascido 

778.8 Outras 
Urticária neonatal 
Exclui: impetigo neonatal (684) 

pênfigo neonatal (684) 

778.9 Não especificadas 

779 Outras afecções, e as mal definidas, originadas no período 
perinatal 

779.0 Conuulsóes no recént-m'do 
Ataques 
Convulsões } no recém-nascido 

779.1 Outros quadros, e os nüo especificados, de iirrtabilidade 
cerebral no recém-nascido 

779.2 Depressêo cerel~rul, c o m  e oiitros sinais ck atlormaliciacle 
cerebral 

779.3 Problemas ds alimento~úo no recém-nascido 
Alimentação demorada 
Regurgitação de alimentos I no re&ni-nascido 
Vamitos 

779.4 Reuções e intoxic:uções por drogas, sspecifictrs tlo recétn- 
nascido 

Síndrome cinzenta por adniinistração de cloranfenicol ao recém-nas- 
cido 

Exclui: reações e iiitoxicações devidas a adniiiiistraçáo de opiáceos 
c tranquilizantes a mãe (763.5) 
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779.5 Sínrlrome de abstindncia cEe drogas no recém-nascido 
Síiidrome de abstinência dc drogas em filho de mãe dependente 

779.6 Znterrtspçúo da grauidez (feto) 

779.8 Outras 

779.9 Não especif icadas 
Debilidade congênita SOE 



XVI. SINTOMAS, SINAIS E AFECÇÕES MAL D-AS 

Esta seção inclui sintomas, sinais, resultados anormais de iabo- 
ratório ou outros procedimentos diagnósticos e estados mórbidos 
mal definidos em relação aos quais não foi registrado nenhum diag- 
nósfico classificado em outra parte. 

Os sinais e sintomas que indicam claramente determinado diag- 
nóstico são codificados em alguma categoria das partes anteriores 
desta classificação. Em geral, as categorias 7ô&796 incluem a maioria 
das causas mal definidas e os sintomas que se relacionam, com 
igual probabilidade, a duas ou mais doenças ou a dois ou mais apa- 
relhos do corpo humano e sem o necessário estudo do caso para 
um diagnóstico final. Praticamente todas as categorias deste grupo 
podem ser designadas como "não especificados de outro modo", 
como "de etiologia desconhecida" ou como "transitórios". O Zndice 
Alfabético deve ser consultado para se determinar quais sintomas 
e sinais devem ser classificados nestas categorias e quais devem se-10 
em outras categorias da classificação, mais específicas; as subcate- 
gorias residuais numeradas com .9 destinam-se a outros sintomas 
de irnportilncia que não possam ser enquadrados em outra parte da 
classificação. 

Os estados mórbidos e sinais ou sintomas incluídos nas catego- 
rias 780-796 consistem em: a )  casos para, os quais não pôde ser 
feito um diagnóstico mais específico, mesmo depois que todos os 
fatos relacionados com o caso tenham sido investigados, b )  sinais 
ou sintomas existentes ao tempo da primeira consulta que se mostra- 
ram transitórios e cujas causas não puderam ser determinadas; c) 
diagnósticos provisórios em paciente que não mais retomou para 
ulterior investigação ou tratamento; d) casos enviados a qualquer 
outra parte para investigação ou tratamento antes que o diagnóstico 
fosse feito; e) casos nos quais não foi possível um diagnóstico mais 
preciso por qualquer outra razão; f )  certos sintomas que represen- 
tam problemas importantes no tratamento médico e que se deseje 
classificar juntamente com a causa conhecida. 

780 Sintomas gerais 

780.0 Coma e estupor 

Inconsciência Sonol6ncia 
Semicoma Torpor 

Excliii: coma originado no período periiiatal (779.2) 
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Exclui : ns aluciiiaçóes visuiiis (368.1 ) 
quando fizerem parte de iim qiindro atribuível n um trans- 

torno iiiental 

780.2 Síncope e colrpso 

Ataqtic vasovagal Desinaio 

Exclui: astciiia iieurocirculatória (306.2) 
choque SOE (785.5) 
hipotensáo ortostática (458.0) 
síncope do seio carotídeo (337.0) 

-4taque SOE Coiivulsões: 
SOE 
febris 
infantis 

Exclui: coil\.iilsõcs epilépticas (345.-) 
coiivulsóes no rectm-nascido (779.0) 

Vcrtigein SOE 

Exclui: a doeiiga dc hlénière e outras síndron~es vertigiilosas es- 
pecificnclas (386.-) 

780..5 Distlirbios rlo sono 

Calafrios coin fchrc, Hiperpirexia SOE 
Fcbre SOE 

Esclui: l~ipc~rterii-iiii clc oiigc.111 dcscoiihcci(1a duraiitc.: 
pucrpério (673) 
tinhalho dc prii.to (659.2) 

Asteiiin SOE 
Cansaço 



Eacliii : astenia senil (797) 
fadiga de combate (308.-) 
fadiga durante a gravidez (646.8) 
ne~irastenia (300.5) 

780.8 Hipddrosc 

Sudorese excessiva 

780.9 Outras 

Amnésia ( retrógrada) Hipotennia não associada a tem- 
Dor generalizada peratura ambienta1 baixa 

Exclui: distúrbios da memória quando fizerem parte de uin qua- 
dro atribiiível a um transtorno mental 

hipotennia : 
SOE (acidental) (991.6) 
devida a anestesia (995.6) 

781 Sintomas relativos aos sistemas nervoso e osteomuscular 

Exclui: depressão SOE (311) 
dor nos membros (729.5) 
transtornos relacionados especificamente (ao, a, aos, as) : 

articulações (718.-, 719.-) 
audição (388.-, 389.-) 
dorso (724.- ) 
membros (729.-) 
pescoço (72.3.-) 
visão (368.-, 369.-) 

781.0 Mouimentos inuokr.t~tários anormais 

Espasmos SOE 
Fasciculação 

Movimentos anormais da cabeça 
Tremor SOE 

Exclui: quando de origem iião orgânica (307.2, 307.3) 
coreia SOE (333.5) 
espasmos infantis (345.6) 
paralisia espástica ( 342-344 ) 
traiistornos especificados dos moviinentos, classificáveis 

em 333.- (333.-) 

781.1 Distúrbios das sensações do olfato e do paladar 

'4nosmia Parosmia 
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hlarcha: 
atáxica 
espástica 

M arclia : 
paralítica 
v:icilantc 

I<scIui: ntasia locoinotora (094.0) 
dificuldade para caminhar (719.7) 

781.3 Falta cle coordei~açcío 

Ataxia SOE Incoorderiaqão iiiuscular 

Exclui: ataxia cercbelar (334.-) 
marcha atáxica (781.2) 
vertigem SOE (780.4) 

781.4 Paralisiu transitóriu tle membro 

hlonoplegia transitória SOE 

Excliii: i1 paralisia (342-344) 

781.5 Baqueteainento tlos declos 

781.6 Aleningismo 

781.7 Tetania 

Espasmo carpopedal 

Excliii : histérica (300.1 ) 
psicoghica (306.0) 

781.9 Outras 

Postura anormal 

782 Sintomas relativos a pele e a outros tecidos do tegumento 

782.0 Distúrbios sensitiuos da pele 

Adormecimento 
Ariestesia da pele 
Formigamento 
Hiperestesia 

Hipoestesis 
Parestesia 
Sensação de queimadura ou de 

picada 

782.1 Eritema e outra erupções ncío especificas cla pele 
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N6dulos subcutâneos 

Exdui: adipasidade localizada (278.1) 

Exchii: ascite (789.5) 
edema (do, da): 

gravidez (642.-, 646.1) 
&-nascido SOE (778.5) 

edema nutricional (262) 
hidropsia fetal (773.3, 778.0) 
hidrot6rax (511.8) 
retençlio de liquido (276.6) 

782.4 Zctericia Mo especfflcada, exceto a do rec&n-nascido 

Colamia SOE Icterícia SOE 

782.5 Cianose 

Exchii: do recém-nascido (770.8) 

Exclui: equimose em feto ou recém-nascido (772.6) 
púrpura (287.-) 

782.8 Alterações da textura da pele 

EnduraÇHo 
Espessamente } da pele 

783 Sintomas relativos B nutrição, ao metabolismo e ao 
dercnvolvimsnto 

Perda de apetite 
Exclui: anorexia nervosa (307.1) 

perda de apetite de origem n3o orgiinica (307.5) 
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783.1 Ganho anormal de peso 

15ucliii: gaiilio excessivo de peso na gravidez (646.1) 
oljesidade (278.0) 

783.2 Perda nnornlrrl de peso 

783.3 Dificuldarles rle alirtientac6o e erros na administraçáo de 
alimentos 

I'roblemas de alimentação (lia primeira infância) (no velho) 

Escliii: distúrbios na aliiii(~ntaçáo infantil de origem não orgânica 
(307.5) 

problemas de alinlentação no recbni-nascido (779.3) 

783.4 Falha do deseiavolijiniento fisiológico normal esperado 

Dificuldade para ganhar peso Pcqiiena estatura 
Falta de crescimento Retardamento físico 

Escliii: atraso do desenvolviniento sesiial e da puberdade (259.0) 
retardos específicos do desenvolviiliento inental (315.-) 

783.5 Polidipsia 

Sede excessiva 

783.6 Polifugiu 

Alimentação excessiva Hiperalimentação SOE 

Escliii: tiistúrbios da aliincntaçiio de origem não orgânica (307.5) 

783.9 Outros 
Esclui: desidratação (276.5) 

metabolismo basal anormal (794.7) 
oiitros transtornos do equilíbrio liidroclrtrolítico e ácido- 

básico (276.-) 

784 Sintomas relativos a cabeça e ao pescoço 

Excliii: encefalopatia SOE (348.3) 

784.0 Cefaléia 
Dor facial 

Excliii: cefaléia tensional (307.8) 
dor facial atípica (350.2) 
enxaqueca (346.-) 
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785 Sintomas relativos ao aparelho cardiovascular 

Exclui: insuficiência cardíaca SOE (428.9) 

785.0 Taquicardia núo especificada 

Exclui: taquicardia paroxística (427.0 - 427.2) 

785.1 Palpitaçóes 
Percepção dos batimentos cardíacos 

Exclui: as arritmias especificadas (427.-) 

785.2 Sopros cardíacos funcionais e os núo diagnosticados 

Sopro cardíaco (benigno ) (inocente) SOE 

785.3 Outros ruídos cardíacos anormais 

Atrito precordial Macicez cardíaca aumentada ou 
Frêmito de atrito pericárdico diminuída 

785.4 Gangrena 

Fagedena Gangrena : 
SOE 
aterosclerótica* (440.23 ) 
cutânea aiastrante 
diabéticao (250.6f ) 

Exclui: gangrena de algumas localizações (ver fndice AIfabético) 
gangrena gasosa (040.0) 

785.5 Choque sem menção de trauma 
Choque : Choque: 

SOE hipovolêmico 
cardiogênico séptico 
endotóxico insuficiência da circulação 

periférica 
Exclui: choque: 

anafilático (995.0) 
devido a soro (999.4) 

anestésico (995.4) 
conseqüente a aborto (639.5) 
elétrico (994.8) 
obstétrico (669.1 ) 
por raio (994.0) 
pós-operatório (998.4) 
traumático (958.4) 

785.6 Hipertrofia dos gânglios linfáticos 
Linfadenopatia Tumefaçáo dos gânglios linfáticos 
Exclui: linfadenite (289.-, 683) 



785.9 Outros 
Ruído anormal SOE, A auscultação 

786 Sintomas relativos ao apareiho respiratório e outros sinto- 
torhcicos 

786.0 DispnkM e outras alterações respimtdrb 

Desconforto Respiração curta 
Insuficiência respiratório(a) Sibilas 

Taquipnéia 

Exclui: desconforto respiratório do recém-nascido (770.8) ' 
hiperventilação psicogênica (306.1) 
falência respiratória (799.1) 

do recém-nascido (770.8) 
sindrome de angústia respiratória (do recém-nascido) (769) 

Exclui: estridor, congênito (748.3) 

786.2 Tosse 
Exdui: tosse psicogênica (306.1) 

Hemorragia pulmonar SOE Tosse com hemorragia 
Exclui: hemorragia pulmonar do recém-nascido (770.3) 

786.4 Escarra anormal 

Escarro excessivo 

786.5 Dor torácica 
Dor (da): Pleurodínia 

parede anterior do tórax Respiração dolorosa 
pleurítica 
precordial 

Exclui: dor na mama (611.7) 
pleurodínia epidêmica (074.1 ) 

786.6 Znchaço, mas& ou protuberânch no tórax 
Exclui: nódulo na mama (611.7) 

786.7 Ruidos torácicos anomais 
Atrito no tórax Percussão anormal do tórax 
Estertores Timpanismo torticico 
Exclui: sibilos (786.0) 
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Exclui: :oluço psicogènico ( 306.1 ) 
786.9 Outros 
FBlego curto 

787 Sintomas relativos ao aparelho digestivo 

Exclui: pilorospasmo (537.8) 
congèiiito ( 750.5 ) 

787.0 Náusea e uômito 
Exclui: Iieniatèmese (531. a 534.-, 578.0) 

vomito (do ) :  
bilioso, subsequente a cirurgia gastrintestinal (564.3) 
cíclico ( 536.2 ) 

psicogènico (306.4) 
excessivo ,na gravidez (643.-) 
habitual (536.2) 
psicogênico SOE (307.5) 
recém-nascido ( 779.3) 

C rl r81. l  Azia 
Exclui: dispcpsia (536.8) 

787.2 Disfagia 
Dificuldade para deglutir 

787.3 F2alitulCtzcin, eructnçáo e dor causada por gase intestinais 
ArrBto 
Exclui: aerofagia (306.4) 

787.4 Peristaltismo z;isícel 

787.5 Ruídos intestinais anormais 

787.6 Incontinência fecal 
Encoprese SOE 
Exclui: quando dc origem não orgânica (307.7) 

757.7 Fezes anormab 
Exclui: melena 

SOE (578.1) 
do rccbm-nascido ( 772.4) 

787.9 Outros 
Exclui: hemorragia gastrintestinal (578.-) 

obstrução intestinal (560.-) 
transtornos digestivos funcionais específicos (530.-, 536.e. 

564.-) 



788 Sintomas relativos ao aparelho urinário 

Exclui: hematúria (599.7) 
rim pequeno de causa desconhecida (589.-) 
uremia SOE (586) 

788.0 CóUca renal 

788.3 Zncontidncia urinária 
Enurese SOE 
Exclui: quando de origem não orgânica (307.6) 

incontinência por "stress" (na mulher) (625.6) 

Excluí: quando complicam: 
aborto (634.638 com quarto algarismo .3, 639.3) 
gravidez ectópica ou molar (639.3) 
gravidez, parto ou puerpério (646.2) 

788.6 Outras alteraçóes da micçtío 
Lentidão 
Interrupção } do fluxo urinário 

788.7 Corrimento wetral 
788.8 Extmvasamento de urina 

788.9 Outros 
Uremia extra-renal 

789 Outros sintomas relativos ao abdome e à pelve 

Exclui: sintomas relativos aos órgãos genitais: 
femininos (625.-) 
masculinos (302.7, 607.-, 608.-) 

789.0 Dor a b a 4  
Abdome doloroso 
Cólica: 

Dor epigástrica 

SOE 
infantil 

Exclui: d i c a  renal (788.0) 
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789.1 Hepatornegalia 

789.2 Esplenornegalia 

789.3 Inchaço, massa ou protuberância, abdominal ou péluica 

789.4 Rigidez abdominal 

789.5 Ascite 
Líquido na cavidade peritonial 

789.9 Outros 

790 Achados não específicos ao exame do sangue 

Exclui: alterações de : 
coagulação (286.-) 
leucócitos (288.-) 
plaquetas (287.-) 
trombócitos (287.-) 

790.0 Anormalidade dos glóbulos çermelhos 
Anisocitose Yoiquilocitose 
Eritrócitos anormais em: 

morfologia SOE 
volume SOE 

Exclui: anemias (280-285, 776.5, 776.6) 
policitemia (238.4, 289.0, 289.6, 776.4) 

790.1 Velocidade de hemossedimentação elefiada 

790.2 Teste de to2erdncia a glicose alterado 
Diabetes : Pré-diabetes 

latente 
químico 

Exclui: quando complica a gravidez, parto ou puerpério (648.8) 

790.3 Níoel sanguineo excessivo de álcool 

790.4 Elevação nzo específica dos níveis de transaminase ou de 
desidrogenase lática [DH L] 

790.5 Outros resultados anormais dos níveis séricos de enzimas, 
d o  específicos 

Nível sérico anormal de: Nível sérico anormal de: 
amilase fosfatase alcalina 
fosfatase ácida lipase 

Exclui: deficiência de enzimas circulantes (277.6) 



790.6 Outros msukados cfnsrnaJs na doqm & quf- 
miwsnosangue 

Hipeqiicamia SOE Nível sanguíneo anormal de: 
Nível sanguíneo anormai de: magnésio 

cobalto mineral 
cobre zinco 
ferro 
litio 

Exclui: achados V c o s  indicando anormalidade do: 
metabolismo de íípides (H%-) 
transporte e do metabolismo de aminoácidos (270.-) 

rte e da metaboiismo de carboidratos (271.-) 
ananm "sp 'dades do equilíbrio hidroeletroíítico ou ácide 

básico (276.-) 
hipogiicemia SOE (251.2) 
ummia (586) 

791 Achados não específhs ao exame da urina 

Exclui : achados específicos que indiquem anormalidade do: 
transporte e do metabolismo dos aminoácidos (270-) 
transporte e do metabolismo dos carboidratos (271.-) 

bacteriuria (599.0) 
hematúria SOE (599.7) 

Exclui: proteinúria postud (59CI.6) 
quando surgir durante a gravidez ou o puerpério (642.-, 

646.2) 
791.1 QujrGtkr 
Exclui: a q u i l w  fWica (125.-) 
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791.7 0utra.s células e cilindros na urina 

791.9 Outros 
Cristalúria 

792 Achados anormais não específicos ao exame de outras 
substâncias do corpo 

Exclui: os estudos cromossômico. (795.2) 

792.1 Características do conteúdo fecal 
Coloração anormal 
Gordura (das) (nas) fezes Pus 

792.2 S&mn 
Espermatozóides anormais 
Exclui: azoospermia (606 ) 

oligospermia (606) 

792.3 Liquido amnlótico 

792.4 Saliua 
Exclui: os estudos cromossômic~s (795.2) 

792.9 Outros 
Líquido : 

peritoneal 
pleural 

Líquido : 
sinovial 
vaginal 

793 Achados anormais não específicos em exames radiol6gicos e 
em outros exames de estruturas do corpo 

Inclui: achados anormais não específicos de: 
exames de raios X 
exames por ultrassom [ecograma] 
termografia 

Exclui: resultados anormais de provas funcionais (794.-1 

793.0 Crdnio e cubeça 

793.1 Campos pulmonares 
Lesão numular 
Mancha } pulmonar 

793.2 Outros órgãos intratorácicos 
Desvio do mediastino Silhueta cardíaca anormal 
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793.3 Vias biliares 
Vesicula biliar não visualizada 

793.4 Trato gastrintestinal 

793.5 brgãos geniturinários 
Defeito de enchimento (da, do): 

bexiga 
rim 
meter 

793.6 Reg& abdominal incluindo retroperitBnio 
793.7 Sistema osteomuscular 
793.8 Mama 
793.9 Outros 

794 Resultados anormais não específicos de provas funcionais 

794.0 Cérebro e &tema nervoso central 
Ecoencefaiogrma 
Eletrencefalograma [EEG] } anormal 

794.1 Sistema nerooso periférico e órgãos dos sentidos 

Eletro-oculograma ( [EOG] 
Eletrorretinograma [ERG] 
Potencial visual evocado ( [PVE] 
Resposta a estimulação nervosa 

794.2 Pulmonar 
Capacidade ventiiatória 
Capacidade vital 

Eletrocardiograma [ECG] 
Fonocardiograma ]anormal 

794.4 Rim 
Prwa anormal de função renal 

794.5 Tireóide 

794.6 Outras provas de fufiçõo enddcrina 
794.7 Metabolismo basol 
Metabolismo basal anormal 

794.8 Fágado 
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794.9 Outras 
Baço Bexiga 

795 Achados histológicos e irnunológicos anormais não específicos 

Exclui: anormalidades não específicas dos glóbulos vermelhos 
(790.0) 

795.0 Esfregaço de Papanicolaou do colo uterino anormal não es- 
pecífico 

Esfregaço cervical discariótico 

795.1 Esfregaço de Papanicolaou, obtido de outros locais, anormal 
n6o especifico 

795.2 Achados anormais nüo específicos cla análise cromossdnzica 
Cariótipo anormal 

795.3 Achados nüo especificos de culttrras positioas 
Culturas positivas: 

de escarro 
de material colhido (de, da ): 

ferimentos 
garganta 
nariz 

795.4 Outros achados histológicos anormais não específicos 

795.5 Reaçüo nGo específica ao teste da tuberculina 
Resultado anormal do teste de Mantoux 

795.6 Teste soroló@co falso positico para sifilis 
Reação de Wassermail falso positiva 

795.7 Outros achndos irnunológicos anormais nüo especificos 
Nível elevado de imunoglobulinas 
Título elevado de anticorpos 
Exclui: isoimunização na gravidez (656.1, 656.2) 

afetando o feto ou o recém-nascido (773.-) 

796 Outros achados anormais não específicos 

796.0 Achados toricológicos anormais mio específicos 

796.1 Reflexo anormal 
796.2 Medida de pressão arterial elevada sem o diagnóstico de 

hi pertensüo 
Nota: Esta categoria deve ser usada para registrar um episódio de 

pressão arterial elevade de um paciente para o quaI não 
tenha sido feito previamente o diagnóstico de hipertensão 
arterial, ou como achado acidental 
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796.3 Medida de pressão arterial baixa, mio especifica 

796.4 Outros achados clínicos anormais 

796.9 Outros 

797 Senilidade sem menção de psicose 

Velhice 

Exclui: a psicose senil (290.-) 

798 Morte súbita de causa desconhecida 

798.0 Síndrome da morte súbita na infdncia 

na cama Morte súbita de causa não especí- 
Morte ] no berço fica na infância 

798.1 Morte instantânea 

798.2 Morte que ocorre menos de 24 horas após o inicio dos sinto- 
mas, núo explicável de outro modo 

Morte que se sabe não haver sido violenta nem instantânea, mas cuja 
causa não pôde ser descoberta 

Morte sem sinal de doença 

798.9 Morte sem assisté'ndu 

Encontro fortuito de um cadáver sem que se descubra a causa do 
falecimento 

Encontrado morto 

799 Outras causas mal definidas e desconhecidas de morbidade 
e mortalidade 

Exclui: asfixia (devida a )  : 
aspiração de alimento ou corpo estranho (932 - 934) 
do recém-nascido (768.-) 
monóxido de carbono (986) 
traumática (994.7) 
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799.1 Faldnciu respiratória 
Insuficiência cardiorrespiratbria Parada respiratória 

Exclui: insuficiência: 
da circulação periférica (785.5) 
respiratória ( 786.0) 
res iratória do recém-nascido (770.8) 

para d' a cardíaca (427.5) 

799.2 Nervosismo 

"Nervoso" 

799.3 Debilidade nüo especificada 

Exclui: astenia (780.7) 
astenia senil (797) 
debilidade nervosa (300.5) 
neurastenia (300.5) 

799.4 Caquexia 

799.8 Outras afecções mal definidas 

799.9 Outras causas desconhecidas e não especificadas 

Causa desconhecida de morbidade ou mortalidade 
Doença não diagnosticada, não especificada quanto a localização 

ou sistema envolvido 



XVII. LESõES E ENVENENAMENTOS 

Nota: 

1. O princípio da codificação múltipla de lesões deve ser obede- 
cido sempre que possível. Combinações de categorias para le- 
sões múitiplas são fornecidas para serem utilizadas quando não 
houverem detalhes suficientes quanto a natureza de cada um 
dos estados patológicos, ou para fins de tabulação primária em 
que for mais conveniente a codificação única; nos outros casos, 
cada uma das lesões deve ser codificada separadamente. 

Quando múltiplas localizações de lesões são especificadas nos 
titulos, a palavra "com" indica envolvimento de ambas as loca- 
lizações; a palavra "e" indica envolvimento de uma outra loca- 
lização, ou de ambas indistintamente. A palavra "dedo da mão" 
inclui o polegar. 

2. Categorias para "efeitos tardios" de lesões são encontradas em 
905-909. 

Exclui: falta de união (733.8) 
fratura patológica ou espontânea (733.1) 
união defeituosa (733.8) 

0 s  termos "côndilo", "apófise coronóide", ramo" e "sínfise" indi- 
cam a porção do osso que foi fraturado e não o nome do osso 
afetado pela lesão 

As especificações de "fechada" e "aberta", usadas nas subdivisões 
de quarto algarismo, incluem os seguintes termos: 

fechada: 

cominutiva 
com: elevação 

fissura 
afundamento (craniano) 

da marcha 
em talo, cana, madeira, galho verde 
epifisária ou epífise descolada 
espiral ou espiróide 
impactada 
iinear ou longitudinal 
h* 

com ou sem cicatrização 
retardada 



476 LISTA TABULAR 

aberta: 

com corpo estranho 
composta 
infectada 
por: ferimento perfurante 

projétil 

I com oii sem cicatriza~áo 

I retardada 

Fraturas não identificadas como fechadas ou abertas devem ser 
classificadas como fechadas 

As subdivisões de  quarto algarismo relacionadas abaixo devem ser 
usadas com as categorias SOO-801, 803-804: 

.O Fechada sem mençáo de lesáo intracraniana 

.1 Fechada com lesáo intracraniana 

.2 Aberta sem menção de lesão intracraniana 

.3 Aberta com lesáo intracraniana 

800 Fratura da abóbada do crânio 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 
Osso: 

frontal 
parietal 

801 Fratura da base do crânio 

[Ver acima para as subdivisócs dc quarto algarisnlo] 

Assoalho da órbita 
Esfenóide 
Fossa: 

anterior 
média 
posterior 

Osso: 
occipital 
temporal 

Scio : 
etmoidal 
frontal 

802 Fratura dos ossos da face 

802.0 Ossos nasais, fechada 

802.1 Ossos nasais, aberta 

802.2 Mandíbula, fechada 



Maxilar inferior 

802.3 Mandibula, aberta 

802.4 Ossos malar e nmxilur, fechada 

Arco zigomático 
Maxilar superior 

Osso zigomático 

802.5 Ossos malar e maxilar, aberta 

802.6 Assoalho da hbita (explosão), fechada 

802.7 Assoalho da drbita (explosão), aberta 

802.8 Outros ossos tla face, fechada 

Alvéolo Palato 
Orbita: 

SOE 
outra parte que não o assoalho ou o teto 

Exclui: órbita: 
assoalho (802.6) 
teto (801.-) 

802.9 Outros ossos da face, aberta 

803 Outras fraturas do crânio e as não especificadas 

[Ver página 476 para as subdivisões de quarto algirismo] 

Crânio SOE Fratura múltipla SOE do crânio 

804 Fraturas múltiplas atingindo o crânio ou a face com outros 
OSSOS 

[Ver págiiia 476 pnra as subdivisões de quarto algarismo] 

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

Arco neural 
Coluna 
Espinha 

Processo espiilhoso 
Processo transverso 
Vértebra 

805.0 Ceruical, fechada 

805.1 Cerwical, aberta 
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805.2 Dorsal [torácica], f e c h d u  

805.3 Dorsal [torácica], aberta 

805.4 Lombar, fechada 

805.5 Lombar, aberta 

805.6 Sacro e cóccix, fechada 

805.7 Sacro e cóccix, aberta 

805.8 Não especijicada, fechada 

805.9 Não especificada, aberta 

806 Fratura da coluna vertebral com lesão da medula espinhal 

Qualquer estado patológico em 805.- com: 

concussão da medula lesão transversa completa ou 
espinhal incompleta (da medula) 

hematomielia paralisia 
lesão de: paraplegia 

cauda equina quadriplegia 
nervo 

Cervical, fechada 

Ceruical, aberta 

Dorsal [torácica], fechada 

Dorsal [torácica], aberta 

Lombar, fechada 

Lombar> aberta 

Sacro e cóccix, fechada 

Sacro e cóccix, aberta 

Não especificada, fechada 

Não especificada, aberta 

807 Fratura de costela (ou costelas), do estemo, da laringe e da 
traqudia 

807.0 Costela(s ), fechada 

807.1 Costela(s ), aberta 



807.2 Esterno, fechada 

807.3 Esterno, aberta 

807.4 Afundamento de tdrax 

807.5 Laringe e traqudia, fechada 

Cartilagem tire6ide 
Osso hióide 

Traquéia 

807.6 Laringe e traquéia, aberta 

808 Fratura da bacia 

808.0 Acetdbulo, fechada 

808.1 Acetdhlo, aberta 

808.2 Púbis, fechada 

808.3 Púbis, aberta 

808.4 Outra parte especificada, fechada 

Anel pélvico 
f li0 

f sqiiio 
Osso ilíaco [coxal, da anca, do 

quadril] 

808.5 Outra parte especificada, aberta 

808.8 Não especificuda, fecha& 

808.9 Não especificada, aberta 

809 Fraturas mal definidas do tronco 

Osso do tronco: 
com outros ossos exceto os do crânio e da face 
múltiplos 

Exclui: fraturas múltiplas de: 
costelas somente (8M.-) 
costelas ou estemo com ossos dos membros (810.-, 

828.-) 
crânio ou face com outros ossos (804.-) 
ossos da bacia somente (808.-) 

809.0 Fratura do tronco, fechada 

809.1 Fratura do tronco, aberta 
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As subdivisões de quarto algarismo relacionadas abaixo devem ser 
usadas com as categorias 810-819 sempre que subdivisões mais 
detalhadas não forem fomecidas: 

.O fechada 

.1 aberta 

810 Fratura da clavícula 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 

Diáfise 
Extremidade acromial da clavícula 
Interligamentosa 

811 Fratura da omoplata 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 

Cavidade glenóide 
Acrômio Colo 
Apófise acrornial Corp0 

Lâmina 

812 Fratura do b e m  

812.0 E x t r e m W  mperior, fechadu 
Colo : Extremidade pmximal 

anatdmico Grande tubemsidade 
cirúrgico Ombro 

Epífise superior 

812.1 Extremidade superior, aberta 

812.2 Diúfbe ou parte mio especificBda, fecha& 
B q o  SOE Omero SOE 
Diátise umerai 

812.3 Diáfiae ou parte Mo especificada, aberta 

8U.4 Extrem- inferior, fechuda 
CBndilo externo Epífise inferior 
Cotovelo Extremidade dista1 
Epicôndilo interno Tróclea e epitródea 

812.5 ExtremidBde inferior, aberta 
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'813 Fratura do rádio e do cúbito 

813.0 Extremidade superior ou parte &o especificada, fechdh 

Antebraço SOE Extremidade proximal 
Apófise coronóide do Olécrano 

cúbito 

} do rádio Colo 

813.1 Extremidade superior ou parte não especificada, aberta 

813.2 Diáfise, fechada 

813.3 Diáfise, aberta 

813.4 Extrernidadc inferior, fechada 

Apófise estilóide Fratura de: 

Cabeça do cúbito Colies 

Epífise inferior Dupuytren, do rádio 
Smith 

Extremidade: 

} do r4dio inferior 

813.5 Extremidade inferior, aberta 

814 Fratura de osso(s) do carpo 

[Ver página 480 para as subdivisões de quarto algarismo] 

Cuneiforme I Osso: 
Escafóide do punho ganchos0 ou unciforme 
Navicular grande do carpo 

piramidal 
pisiforme 
semilunar 
trapezóide 

Punho 

815 Fratura de QSSO(S) do metacarpo 

[Ver página 480 para as subdivisões de quarto algarismo] 

Fratura de Bennett Metacarpo 
Mão [exceto dedo] 
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816 Fratura de uma ou de várias falanges da máo 

[Ver página 480 para as subdivisões de quarto algarismo] 

Dedo(s) da mão Polegar 

817 Fraturas múltiplas dos ossos da mão 

[Ver página 480 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Osso(s) do metacurpo com falange(s) da mesma não 

818 Fraturas mal definidas do membro superior 

[Ver página 480 para as subdivisões de quarto algarismo] 

Extremidade superior SOE 
Ossos múltiplos do mesmo membro superior 
Exclui: fraturas múltiplas (das, de, do, dos): 

falanges da mão somente (816.-) 
osso(s) do metacarpo com falange( s) (817.-) 
rAdio com o cúbito (813.-) 

819 Fraturas múltiplas envolvendo ambos os membros superiores 
ou de membro superior com uma ou mais costelas ou o 
esterno 

[Ver página 480 para as subdivisões de quarto algarismo] 

Ambas extremidades superiores [qual uer cbmbinação de ossos] 9. Extremidade(s ) superior ( es ) com coste ( s ) ou esterno 

As subdivisões de quarto dgarismo relacionadas abaixo devem ser 
usadas com as categorias 820429 sempre que subdivisões mais 
detalhadas não forem fomecidas: 

.O fechado 

.i aberta 

8e0 Fratura do c010 do f&iur 

890.0 Fratura trutiscervical, fecha& 
Base do colo do fêmur Secção: 
Cabeça do fêmur iiitracapsular 
Epífise (separação) mediocervical 

(superior ) Subcapital 
S-o cervicotrocanteriana Transepifisária 



820.1 Fratura trnnsceru2ca1, aberta 

820.2 Fratura peritrocanteriana, fechada 
Secção: Trocanter : 

intertrocanteriana SOE 
subtrocanteriana maior 

menor 
820.3 Fratura peritrocanteriana, aberta 

820.8 Parte não especificada, fechada 
Quadril SOE 

820.9 Parte mio especificada, aberta 

821 Fratura de outras partes, e de partes não especificadas, do 
f êmur 

821.0 Diáfise ou parte não especificadu, fechuda 
Coxa 
Parte superior da extremidade inferior 

821.1 Diáfise ou parte mio especificuda, aberta 

821.2 Extremidade inferior, fechada 
Cdndilo Extremidade dista1 
Epífise inferior 

821.3 Extremidade inferior, aberta 

822 Fratura da rótula 

[Ver plgina 482 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Patela 

823 Fratura da tíbia e do perônio 

Exclui: fratura (de, do): 
Dupuytren (824.-) 
rádio (813.4, 813.5). 
tornozelo (824.4, 824.5) 
Pott (824.4, 824.5) 

823.0 Extremidade superior ou parte não especificadu, fechada 
Cabeça 
Extremidade proxinlai Cdndilo 

Tuberosidade ] da tíbia 
Perna SOE 

823.1 Extremidade superior ou parte náo especifkudu, aberta 



824 Fratura do tornozelo 

Tíbia afetando o: 
maléolo 
tornozelo 

824.1 Maléolo medial, aberta 

824.2 Maléolo lateral, fechada 
Per8nio afetando c: 

maléolo 
tornozelo 

824.3 Maldolo lateral, aberta 

824.4 Bimrrleolar, fechada 
Fratura de Dupuytren do per8nio Fratura de Pott 

824.5 Bimakolar, aberta 

824.6 Trimaleolur, fechada 
Maléolo lateral e media1 com a borda anterior ou posterior da tíbia 

824.7 Trimaleolar, aberta 

824.8 Ndo especificada, fechada 
Tornozelo SOE 

824.9 Não especificada, aberta 

825 Fratura de um ou mais ossos do tarso e do metatarso 

825.0 Fratura do calcâneo, fechada 
Osso do calcanhar 

825.1 Fratura do caldneo, aberta 

825.2 Fratura de outros ossos do tarso e do metatarso, fechada 
Astrágalo Navicular, do pé 
Cubóide OSSO(S) do tarso com osso (s ) 
Cuneiforme, do pé do metatarso, somente 
Dorso do pé Pé [exceto seus dedos] 
Escafóide, do pé Talus 
Exclui: calcâneo (825.0) 



825.3 Fratura de outros ossos do tarso e do metatarso, aberta 

826 Fratura de uma ou mais falanges do pé 

[Ver página 482 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Dedo(s) do pé 

827 Outras fraturas, as múltiplas e as mal definidas, do membro 
inferior 

[Ver página 482 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Extremidade inferior SOE 
Ossos múltiplos do mesmo membro inferior 
Exclui: fraturas múltiplas (da, das, dos) : 

falanges do pé, somente (826.-) 
ossos do: 

tarso com os do metstarso (825.-) 
tornozelo, somente (824.-) 

tíbia com o perbnio (823.-) 

828 Fraturas múltiplas de ambos os membros inferiores ou de 
membro inferior com superior ou de um ou ambos membros 
inferiores com uma ou mais costelas ou o estemo 

[Ver página 482 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Ambas extremidades inferiores [qualquer combinação de ossos] 
Extremidade ( s ) interior ( s ) com costela( s ) ou estemo 
Extremidade ( s ) su erior( es ) com extremidade ( s ) inferior ( es ) 

[qualquer com ! inação de ossos] 

829 Fraturas de ossos não especificãdos 

[Ver página 482 para as subdivisões de quarto algarismo] 

Inclui: deslocamento 
subluxação 

Exclui: Iuxação : 
congênita (754-755) 
patológica (718.2) 
recorrente (718.9) 
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As descri* "simples" e "composta", usadas nas subdivisões de 
quarto algarismo, incluem os termos seguintes: 

simples: 
SOE 
completa 
fechada 
não complicada 
parcial 

composta: 
aberta 
com corpo estranho 
infectada 

As subdivisões de quarto algarismo, relacionadas abaixo, devem ser 
usadas com as categorias 830-838 sempre que subdivisões mais 
detalhadas não forem fornecidas: 

.O Iuxação simples 

.I luxação composta 

830 Luxação temporomandibular 

[Ver acima para ss subdivisões de quarto algarismo] 

Mandíbula (cartilagem) (me- Queixo 
nisco ) Temporomandibular ( articulação ) 

Maxilar (inferior) 

831 Luxação do ombro 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 
Acromioclavicular (articulação) Escápula 
Exclui: articulaçã~ esternoclavicular (839.6; 839.7) 

estemo (839.6, 839.7) 

832 Luxação do cotoveIo 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 

833 Luxação do punho 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 

Carpiana (de osso) Metacarpiana (de osso), extremi- 
Carpometacarpiana ( articula- dade proximal 

@o ) Rádio, extremidade dista1 
Cúbito, extremidade dista1 Radiocarpiana ( articulação ) 
Médiocarpiana ( articulação) Radiocubital ( articulação ) , 

distal 
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834 Luxação de dedo da mão 

[Ver página 486 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Dedo(s) da mão Metacarpiana ( dc osso), extremi- 
Falange da mão dade dista1 
Interfalangiana ( articulação ) , Metacarpof alangiana ( articulação) 

da mão Polegar 

835 Luxação do quadril 

[Ver página 486 para as subdivisões de quarto algarismo] 

836 Luxação do joelho 

Exclui: Iuxação do joelho: 
antiga (718.2) 
patológica (718.2) 
recorrente (718.3) 

desarranjo interno da articulação do joelho (717.-) 
rotura antiga da cartilagem ou dos meniseos do joelho 

(717.-) 

836.0 Roturu da cartilagem ou do menisco media1 do joelho, atual 
Rotura em alça de balde: 

SOE lesão atual 
do menisco media1 

836.1 Rotura da cartilagem ou do menisco lateral do joelho, atuul 

836.2 Outras roturm de cartilagem ou de menisco do joelho, atual 
Rotura de: 

cartilagem (semilunar) não especificada(0) se media1 ou lateral 
menisco I 

836.3 Luxação da rótula, simples 

836.4 Luxuçüo da rótula, composta \ 

836.5 Outrar luxações do joelho, simples 
Luxação do joelho SOE 

836.6 Outras luxações do joelho, compostas 

837 Luxação do tornozelo 
[Ver página 486 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Astrágalo Perdnio, extremidade dista1 
Escafbide, do pé Tíbia, extremidade dista1 
Navicular, do pé 
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[Ver página 486 para as subdivisões de quarto algarismo] 

Metatarso (de osso) 
Falange Dedo(s) 1 pé Metatanofalangiana (articulação) 
Interfalangina ( articulação ) , Tarsiana (de osso) (de articula- 

do pé ção > 
Mediotarsiana ( articulação ) 

Tarsometatarsiana ( articulação ) 

839 Outras luxaçóes, as múltiplas e ak mal definidas 

S39.0 Vértebra ceruical, simples 
Coluna cervical Nuca 

P~coço  

839.1 Vértebra ceruical, composta 

839.2 Vértebra torácica e lombar, simpkg 
Vértebra dorsal [torácica] 

839.3 Vértebra torónca e lombar, composta 

839.4 Outras vértebras, simples 

Cóccix 
Coluna SOE 

Sacro 
Sacrilíaca (articulação) 
Vértebra SOE 

839.5 Outras uértebras, compostas 

839.6 Outras localizações, simples 
Articulação esternoclavicular Esterno 
Bacis. Pelve 

839.7 Outras locaUzaçóes, compostas 

839.8 Múltiplas r? mal definidas, simples 

Dorso Múltiplas localizações, exceto 
Extremidade superior somente dedos da mão e so- 
Mão mente dedos do pé 
Outras localizações mal defi- Localização não especificada 

nidas 

839.9 Múltiplas e mal definidas, compostas 
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i Inclui: avulsão I 

distensã9 de: cápsula articular 
entorse 
hemãrtrose I ligamento 
laceração músculo (fixação) (inserção) 
rotura tendáo I 
ruptura J 

Exclui: laceração de tendão em ferímentos abertos (880-884, 
890-894, com quarto algarismo .2) 

840 Entorses e distensões do ombro e do braço 

840.0 Acromiocla~.icular (articulação ) ( ligamento ) 

840.1 Coracoclavicular (ligamento) 

840.2 Coraco-umeral (ligamento) 

840.3 1nfi.n-espinhosa (músculo) (tendão) 

840.4 Manguito rotador (cápsula ) 

840.5 Subescapular ( músculo ) 

840.6 Supra-espinhosa ( músculo) ( tendão) 

840.8 Outra 

840.9 Não especificadas 
Ombro SOE 

841 Entorses e distensões do cotovelo e do antebraço 

841.0 Ligamento colateml radiul 

841.1 Ligamento colateral cubital. 

841.2 Articulação úmero-radial 

841.3 Articulação umerocubital 

841.8 Outrav 

841.9 Não especificadas 
Cotovelo SOE 
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Interfdangiana ( articulação ) , Tarsometatarsiana ( articula- 
dedo do pé ção) (ligamento) 

Metatarsofalangiana (arti- 
culação ) 

846 Entorses e distensões da região sacriliaca 

846.0 Lombo-sacra ( o ) (articula@o ) ( ligamento ) 

846.1 Sacrilúlco ( ligamento) 

846.2 Sacrospinhoso (ligamento ) 

846.3 Sacrotuberoso ( ligamento ) 

846.8 Outras 

846.9 Nüo especificadas 

847 Entorses e distensões de outras partes e de partes náo 
especificadas do dorso 

Exclui: lombo-sacra (846.0) 

847.0 Pescoço 
Anterior longitudinal (liga- Atlanto-occipital (articulação) 

rnento ) , cervical Lesão em chicotada 
Atlanto-axial (articulação) 

847.2 Lombar 

847.3 Sacra1 
Sauococcígeo (ligamento) 

847.4 C ó c k  

847.9 Não especificadas 
Dorso SOE 

848 Outros entorses e distensões e os mal definidos 

848.0 Cartilagem septal do nariz 

848.1 Mandibula 
Temporomandibular (articulação) (ligamento) 
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Cartilagem tireóide Cricotireoidéia ( articulação ) 
Crico-aritenoidéia ( articulação ) (ligamento ) 

( ligamento ) 

848.3 Costelas 
Cartilagem costal 
Costocondral ( articulação ) sem menção de lesão do estemo 

Cartiiagem xifóide Es temoclavicular ( ligamento) 
Condrostenal ( articulação ) 

848.5 Bacia 
Sínfise púbica 
Exclui: no parto (685.6) 

848.8 Outras localizações especificadas 

848.9 Localização não especificada 

TRAUMATISMOS INTRAcRANL4NOS, E x m  OS COM FRATURA 

Do CRÂNIo (850-854) 

Exclui: ferimentos abertos da cabeça sem lesão intracraniana 
( 870-873) 

fratura de crânio, somente (800-801, 803-804 com .O, .2') 
lesão intracraniana com fratura de crânio (800-801, 803- 

804 com .1, .3) 
lesão de nervo (950.-, 951.-) 

As subdivisões de quarto algarismo, relacionadas abaixo, devem ser 
usadas com as categorias 851-854: 

.O Sem menção de ferimento intracraniano 

.1 Com ferimento intracraniano 

850 Concussão do cérebro 
Comoção cerebral 

851 Laceração e contusão cerebrais 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 
Cerebelo 
Córtex (cerebral 1 
Córtex 
Membranas do encéfalo [qualquer de suas partes] 



852 Hemorragias subaraenoidiana, subdural e extradurai, 
conseqüentes a traumatismo 

[Ver página 492 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Hematoma subdurd 
Hemorragia (da arthria ) conseqüente a traumatismo 

meningéia média 

853 Outras hemorragias intracranianas, e as não especificadas, 
conseqüentes a traumatismo 

[Ver pagina 492 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Compressão cerebral devida a traumatismo 
Hemorragia cerebral traumática 

854 Lesão traumQtica intracraniana de outra natureza e de 
natureza não especificada 

[Ver página 492 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Traumatismo (da) : 

cerebral SOE 
cabeça SOE 

Inclui: contusão 
esmagamento 
ferimento por explosiío 
ferimento perfurante 
hematoma 
laceração 
lesões por concusdo 

( exceto cerebral) 
rompimento 
rotura traumatica 

. de órgãos internos 

Exclui: concussão SOE (850) 
corpo estranho que penetra por um orifício natural 

( 930-939 ) 
trauma de vasos sanguíneos (901-902) 

A designação "com ferimento", usada nas subdivisões de quarto 
algarismo, inclui aqueles estados com menção de infecção ou 
de corpo estranho 
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As subdivisões de quarto algarismo, relacionadas abaixo, devem ser 
usadas com as categorias 864-866, 868-869: 

.O Sem menção de ferimento dentro da cavidade 

.1 Com ferimento dentro da cavidade 

860 Pneumotórax e hemotórax traumáticos 

860.0 Pneumotóra~ sem menção de ferimento penetrante do tdrax 

860.1 Pneumotórax com ferilento penetrante do tórax 

860.2 Hemotórax sem mençúo de ferimento penetrante do tórax 

860.3 Hemotórax com ferimento penetrante do tórax 

860.4 Hemopneunwtórax sem menção de ferimento penetrante do 
tórax 

880.5 Hemopneumotdrax com ferimento penetrante do t h x  

861 Traumatismo do coração e do pulmão 

861.0 Coraçüo, sem menção de ferimento penetrante do tórax 

861.1 Coração, com ferimento penetrante do tórax 

861.2 Pulmão, sem menção de ferimento penetrante do tórax 

861.3 Pulmão, com ferimento penetrante do tórax 

862 Traumatismo de outros órgãos intratorácicos e de órgãos 
intratorhicos não especificados 

862.0 Diafragma, sem menção de ferimerato penetrante da cavidade 

862.1 DMfragma, com ferimento penetrante da cuoidade 

862.2 Outros órgãos intratorácicos e cifiwdos, sem me@ de 
ferimento penetrante da ca 

Brônquio 
d 
Pleura 

Esbfago Timo 

862.3 Outros intrdorácicos especificados, com fetimento pe- 

862.8 Múltiplos &gãos intmtoráciws, ou Mo especificados, sem 
menpío de ferimento penetrante da cu& 

Esmagamento ou afundamento do tórax 
órgãos intratorácicos múltiplos 



862.9 Múltiplos iírgãos intratorcfcicos, ou não especificados, com 
ferimento penetrante da cavidade 

863 Traumatismo do trato gastrintestind 

Exclui: canal biliar ( 868.-) 
laceração do esfíncter anal durante o trabalho de parto 

( (364.2 ) 
vesícula biliar (@S.-) 

863.0 E s t h g o ,  sem menção de ferimento penetrante da cavillade 

863.1 EstBmugo, com ferimento penetrante da cauidade 

863.2 Intestino delgado, sem menção de ferimento penetrante da 
cavidade 

863.3 Intestino delgado, com ferimento penetrante da cavidode 

863.4 Cdlon ou reto, sem m e v - o  de ferimento penetrante da 
cavidade 

863.5 Cólon ou reio, com ferimento penetrante da cavidade 

863.8 Outras localizações e as nüo especificadas, sem menção de 
ferimento penetrante da cauidade 

Intestino SOE Trato gastrintsstinal SOE 
Pâncreas 

863.9 Outras localizações e as mio especilicadas, com ferimento 
penetrante da cavidade 

864 Traumatismo do fígado 

[Ver página 494 para as subdivisões de quarto algarismo] 

865 Traumatismo do baço 

[Ver página 494 para as subdivisões de quarto algarismo] 

868 Traumatismo do rim 

[Ver página 494 para as subdivisões de quarto algarismo] 

867 Traumatismo dos órgãos da bacia 

Exclui: traumatismo durante o trabalho de parto (664-665) 

867.0 Bexi a e uretra, sem mençh  de ferimento penetrante da 
cavi L 



867.1 Bexiga e uretra, com fen'mento penetrante drr cavidah 

867.2 Ureter, sem menção de ferimento penetrante drr cavidade 

867.3 Ureter, com ferimento penetrante da cauidade 

867.4 Otero, sem mençúo de ferimento penetrante da cauidade 

867.5 Otero, com ferimento penetrante da cavidade 

867.6 Outros órgãos péluicos, sem menção de ferimento penetrante 
da cauidude 

Canal deferente Trompa de Falópio 
Ovário Vesícula seminal 
Próstata 

867.7 Outros órgãos péluicos, com ferimento penetrante da cavidade 

867.8 Parte não especificada, sem menção de ferimento penetrante 
da oauidade 

867.9 Parte não especificada, com ferimento penetrante da cauidade 

888 Traumatismo de outros órgãos intra-abdominais 

{Ver página 494 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Canais biliares Peritônio 
Glândulas supra-renais Vesícula biliar 
brgãos intra-abdominais 

inúltiplos 

869 Traumatismo interno de órgãos não especificados ou mal 
definidos 

[Ver página 494 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Esmagamento grave de localização não especificada 
Traumatismo múltiplo extremamente grave SOE 

Inclui: amputação traumática 
avulsão 
corte 
ferimento perfurante 
laceração 
mordedura de animal 



Exclui: esmagamento ou prensamento (923-929) 
lesão superficial (910-919) 
perfuração de órgãos internos (860-869) 
quando ocorrem incidentalmente com uma: 

fratura (800-829) 
lesão traumática: 

interna (860-869) 
intracraniana (851-854) 

luxação (830-839) 
queimadura (940-949) 

A designação de "complicado", usada nas subdivisões de quarto 
algarismo, inclui os estados patológicos com menção de cictitri- 
zação demorada, de tratamento demorado, de corpo estranho 
ou de infecção importante 

As subdivis6es de quarto algarismo, relacionadas abaixo, devem ser 
usadas com as categorias 875-877: 

.O Sem menção de complicação 

.1 Complicado 
870 Ferimento dos anexos do olho 
870.0 Laceração da pele da pálpebra e da região periocular 

870.1 Laceração da pálpebra em toda sucr espessura, núo atingindo 
os canais lacrimais 

870.2 Laceração da pálpebra atingindo os canais lacrimis 
870.3 Ferimento perfurante da órbita sem me?zção de' corpo estranho 
870.4 Ferirnento perfurante da drbita com corpo estranho 
Exclui: corpo estranho retido (antigo) na órbita (376.6) 
870.8 Outros ferimentos dos anexos do olho 
870.9 Ferimento náo especificado dos anexos do olho 

871 Ferimento do globo ocular 

Exclui: traumatismo do 2.O mervci craniano [óptico] (950.-) 
traumatismo do 3.O nervo craniano [oculomotor] (951.0) 

871.0 Laceração ocular sem prolapso de teddo intra-ocukzr 
871.1 Laceração ocular com prolapso ou exposição de tecido 

intra-ocular 
871.2 Rotura do olho com perda parcial de tecido intra-ocular 
871.3 Auulsão do olho 
Enucleação traumática 
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871.4 Laceração não especificada do olho 

871.5 Perfuração do globo ocular por corpo estranho magnético - - - 

Exclui: corpo estranho magnético retido (antigo) no globo ocular 
( 360.5 

871.6 Perfuraçúo do globo ocular por corpo estranho (ruío magnttico) 
Exclui: corpo estranho (não magnético) retido (antigo) no globo 

ocular (360.6) 

871.7 Petfuração ocular Mo especificada 

871.9 Ferimento não especificado do globo ocular 

872 Ferimento do ouvido 

872.0 Ouvido cxterno, sem menqão de complicação 
Orelha Pavilhão do ouvido 
Conduto auditivo 

872.1 Ouoido externo, complicado 

872.6 Outras partes especifácadas, sem menção de c01 aplica@ 
Tímpano 

872.7 Outras partes especifáccidas, complicadas 

872.8 Parte náo especificada, sem nzeqüo de compr cação 
Ouvido SOE 

872.9 Parte não especificada, complica& 

873 Outros ferimitos da cabeça 

Exclui: com menção de lesão intracraniana (851-854) 

873.0 Couro cabeludo, sem menção de compUcação 

873.1 Couro cabeludo, complicado 

873.2 Nariz, sem meta@ & c o m p ~ ~  
Seio paranasal (ou acessbrio) Septo nasal 

873.3 Nariz, complicado 

873.4 Face, sem menção de complicação 
Bochecha Fronte 
Face: Lábio 

SOE Mandíbula 
locaiizações múltiplas Sobrancelha 
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873.5 Face, complicado 

873.6 Estruturas internas da boca, sem menção de complh@o 

Boca SOE Língua 
Dente (quebrado) Palato 
Gengiva 

873.7 Estruturas internas da boca, complicado 

873.8 Outros ferimentos da cabeça e os não especificados, sem 
mtmgáo de c o r n p 1 ~ - o  

Cabeça SOE 

873.9 Outros ferirnentos da cabeça e os não especificados, 
compuCados 

874 Ferimento do pescoço 

874.0 Laringe e traqudia, sem menção de complicação 

874.1 Laringe e trcrguéia, complicado . . 

874.2 GUndulrr tireóide, sem menção de complicação 

874.3 Glandula tire&, complicado 

874.4 Faringe, sem menção de complicação 

Esbfago cervicd 

874.5 Faringe, compUcado 

874.8 Outras partes e as Mo especificadas, sem meta@ de 
c o m p ~ d o  

Garganta SOE 
Nuca 

Região supraclavicular 

874.9 Outras partes e as não especificadas, complicado 

875 Ferimento da parede torBcica 

[Ver página 497 para as subdivisões de quarto algarismo] 

Exclui: ferimento perfurante da cavidade torácica (860-862) 
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876 Ferimento dorso-lombar 

[Ver página 497 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Região lombar Lombo 

877 Ferimento da nádega 

[Ver página 497 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Região sacrilíaca 

878 Ferimento dos órgáos genitais (externos), incbive a 
amputação traumhtica 

Exclui: órgãos genitais internos (867.-) 

878.0 Pênis, sem mençáo de compkação 

878.1 Pênis, compliccrdo 

878.2 Escroto e testículo, sem men@o de compliccrçao 

878.3 Escroto e testículo, complicado 

878.4 Vuloa, sem menção de complicação 
Lhbios (grandes) (pequenos) 

878.5 Vuloa, complicado 

878.6 Vagina, sem mev -o  de complicação 

878.7 Vagina, complicado 

878.8 Outras partes e as não especificadas, sem menção de 
complicação 

878.9 Outras partes e as Mo especificadas, complicado 

879 Ferimento de outras IocaIizações e das não especificadas, 
exceto dos membros 

879.0 Mama, sem meqão de complicaçáo 

879.1 Mama, complicado 

879.2 Parede abdominal anterior, sem menção de cmplicação 
Parede abdominal SOE 
Região: 

epigástrica 
hipogástrica 
píibica 
umbilid 



879.3 Parede abdominal anterior, complicada 

879.4 Parede abdominal lateral, sem menção de complicação 
Flanco Região inguinal 
Hipodndno Virilha 
Iiíaca (região) 

879.5 Parede abdominal lateral, complicada 

879.6 Outras partes do tronco e ar mio especificaclas, sem menção 
de complicação 

Períneo Tronco SOE 
Região pélvica 

879.7 Outras partes do tronco e as não especificadm, complicado 

879.8 Fen'mento(s) (múltiplo ( s )  ) de localização ( óes) não 
especificada($), sem menção de complicação 

Ferimento SOE Ferimentos múltiplos SOE 

879.9 Ferimento (s) (múltiplo (s) ) de localização( ões ) não 
espedficada(s), complicado ( s )  

As subdivisões de quarto algarismo, relacionadas abaixo, devem ser 
usadas com as categorias 880-884: 

.O Sem menção de complicação 

.1 Complicado 

.2 Atingindo tendão 
As subdivisões .O e .1 também devem ser usadas com as categorias 

885-886 

880 Ferimento do ombro e do brap 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 
Axiia Região escapular 

881 Ferimento do cotovelo, do antebraço e do punho 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 

882 Ferimento da mão, exceto o limitado aos dedos 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 
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883 Ferimento de um ou de vários dedos da mão 

[Ver página 501 para as subdivisões de quarto algarismo] 

Dedo (inclusive unha) Polegar (inclusive unha) 

884 Ferimentos múltiplos ou -60 especificados do membro 
superior 

[Ver página 501 para as subdivisbes de quarto algarismo] 

Extremidade superior SOE 
Localizâçóes múltiplas de um dos membros superiores 
Membro superior SOE 

885 Amputação traumaítica (completa ou parcial) do polegar 

[Ver página 501 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Polegar (es) (com outro(s) dedo(s) de uma das mãos) 

886 Amputação traumhtica (completa ou parcial) de outro(s) 
dedo(s) da mão 

[Ver página 501 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Dedo(s) de uma ou de ambas mãos, sem menção de polegar (es) 

887 Amputação traumaítica (completa ou parcial) da 
extremidade superior ou da mão 

Unilateral, abaixo do cotovelo, sem me+ de complicqão 

Unilateral, abaixo do cotouelo, complicada 

Unilateral, ao níuel do cotouelo ou acima dele, sem menção 
de conap2iwçiio 

Unilateral, ao niuel do cotouelo ou acima dele, complicada 

Unilateral, em náuel m o  especificado, sem menção de 
complicação 

Unilateral, em niuel não especificado, complicada 

Bilateral [qualquer níuel], sem menção de complicação 

Bitderal [qualquer níuel], complicada 



As subdivisões de quarto algarismo, relacionadas abaixo, devem ser 
usadas com as categorias 890-894: 

.O Sem menção de còmplicação 

.1 Complicado 

.2 Atingindo tenda0 
As subdivisões .O e .1 devem ser usadas também com a categoria 

895.- 

890 Ferimento do quadril e da coxa 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 

891 Ferimento do joelho, da perna [exceto coxa] e do tornozelo 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 
Localizações múltiplas da perna, exceto coxa 
Perna SOE 

892 Ferimento do pé, exceto o limitado a um ou a vários dedos 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 
Calcanhar 

893 Ferimento de um ou de vários dedos do pé 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 
Dedo do p6 (inclusive unha) 

894 Ferimentos múltiplos, ou não especificados, do membro 
inferior 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 
Localizações múltiplas de um dos membros inferiores, exceto como 

os classificados em 891.- 
Membro inferior SOE 

895 Amputação traumática de um ou de vários dedos do pé 
( completa ou parcial ) 

[Ver acima para as subdivisões de quarto algarismo] 
Dedo(s) de um ou de ambos pés 
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896 Amputação traumática do pé (completa ou parcial) 

896.0 Unilateral, sem meqcío de cohplicaçcío 

896.1 Unilateral, complicada 

896.2 Bilateral, sem .mngão de complicação 
Exclui: um pé com a outra perna (897.6, 897.7) 

896.3 Bilateral, complicada 

897 Amputação traumática (completa ou parcial) de um ou de 
ambos membros inferiores 

897.0 Unilateral, abaixo do joelho, sem meqão  de complicação 

897.1 Unilateral, abaixo do joelho, complicada 

897.2 Unilateral, ao niuel do joelho ou acima dele, sem meqão  
de complicaçãc 

897.3 Unilateral, ao níuel do joelho ou acima dele, complicada 

897.4 Unilateral, e m  rúuel não especificado, sem meqão  de 
complicação 

897.5 Uniluteral, e m  níuel não especificado, complicada 

897.6 Bilateral [em qualquer níuel], sem menção de complicação 
Um pé com a outra perna 

897.7 Bilateral [em quulquer nível], complicada 

Inclui: aneurisma traumático, 
ou fístula (arte- 
riovenosa ) 
avulsão 
corte 
hematoma arterial 
laceração 
rotura 

de vaso sanguíneo, secundário (a) 
a outras lesóes traumáticas, 
por exemplo, fratura ou feri- 
mento 

Exclui: hemorragia intracraniana pós-traumática (851-854) 
perfuração ou laceração acidental durante procedimento 

médico (998.2) 
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900 Lesões traumáticas dos vasos sangüíneos da cabeça e do 
pescoço 

900.0 Artéria carótida 
Artéria carótida (comum) ( externa) ( interna) 

900.1 Veia jugular internu 

900.8 Outras 
Múltiplos vasos sanguineos da cabeça e do pescoço 
Veia jugular externa 

900.9 Não especificadas 

901 Lesões traumáticas dos vasos s a n g ü h s  do tórax 
Exclui: hemotórax traumático (860.2-860.5) 

901.0 Aorta tmácica 

901.1 Artéria inominada e subclátlia 

901.2 Veia cava superior 

901.3 Veias inominuda e subcláuia 

901.4 Vasos sanguíneos pulmonares 

901.8 Outros 
Artdria ou veia: 

intercostal 
mamária 

Múltiplos vasos sangüíneos do 
tórax 

Veia ázigos 

901.9 Não especificadas 

902 Lesóes traumáticas dos vasos sangüíneos do abdome e da 
pelve 

902.0 Aotta abdominal 

902.1 Veia caw inferior 
Veias hepáticas 

902.2 Artérias celiaca e mesentéricas 
Artéria: 

esplênica 
gástrica 
hepática 

Artéria mesentérica: 
inferior 
superior 
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902.3 Veias pwta e espunica 
Veia mesentérica: 

inferior 
superior 

902.4 Vasos sanguíneos renais 
Artéria ou veia renal 

902.5 Vasos sanguíneos iliacos 
Artéria ou veia: 

hipogástrica 
iiíaca 
uterina 

902.8 Outras 
Artéria ou veia ovariana 
Múltiplos vasos sailguíneos do abdome e da pelve 

902.9 Não especificadas 

903 Lesões traumáticas dos vasos sangüíneos da extremidade 
superior 

903.0 Vasos sanguíneos axilares 

903.1 Vasos sangüíneos braquiais 

903.2 Vasos sanguíneos radiais 

903.3 Vasos sanguíneos cubitais 

903.4 Artéria palrnar 

903.5 Vasos sanguíneos digitak 

903.8 Outras 
Múltiplos vasos sanguíneos da extremidade superior 

903.9 Não espe@fkadm 

904 Lesões traumáticas dos vasos sangüíneos das extremidades 
inferiores e de localizações não especificadas 

904.0 ArtérM femural comum 
Artéria femural acima da origem da femural profunda 

904.1 Artéria femural supe7ficial 

904.2 Veias femurais 
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904.3 V& safenas 
Veia safena: 

externa 
interna 

904.4 Vasos sanguíneos popláteos 

904.5 Vasos sanguíneos tibiab 
Artéria ou veia tibial: 

anterior 
posterior 

904.6 Vasos sanguíneos plantares profundos 

904.7 Outros vasos sanguíneos da extremidade infm'or 
Múltiplos vasos saiigüíneos da extremidade inferior 

904.8 Vasos sangüineos náo especificados da extremidade inferior 

904.9 Localização não especificada 
Lesão traumática de vaso sanguíneo SOE 

Nota: Estas categorias devem ser usadas para indicar estados pato- 
lógicos relacionados em 800-999 como a causa de efeitos 
tardios, os quais, por sua vez, são classificados em outra 
parte. Os "efeitos tardios" incluem: os especificados como 
tal ou como sequelas, ou aqueles existentes um ano mais 
após a lesáo aguda [ver "I11 Efeitos tardios", página 7581, 

905 Efeitos tardios de lesões traumáticas osteomusculares e do 
tecido conjuntivo 

905.0 Efeitos tardios de fratura do crânio e dos ossos da face 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 800-804 

905.1 Efeitos tardios de fratura da coluna vertebral e do tronco, 
sem menção de lesão da medula espinhal 

Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 805, 807-809 

905.2 Efeitos tardios de fratura das extremidades superiores 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 810-819 

905.3 Efeitos tardios de fratura do colo do fêmur 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 820 
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905.4 Efeitos tardios de fratura das extremidades inferiores 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 821-827 

905.5 Efeitos tardios de fratura de múltiplos ossos ou não 
especif ic&s 

Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 828-829 

905.6 Efeitos tardios de lumção 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 830-839 

905.7 Efeitos tardws de entorses e distensões sem meqáo  de lesão 
traumática de tendão 

Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 840-848, exceto 
lesão traumática de tendão 

905.8 Efeitos tardios de lesão traumática de tendão 
Efeitos tardios de lesão traumática de tendão devida a: 

entorses e distensão [lesão traumática classificável em 840-8481 
ferimento ou laceração [lesão traumática classificável em 880-W, 

890-894, com quarto algarismo .2] 

905.9 Efeitos tardios de amputação traudtica 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 885-887, 895-897 
Exclui: complicação tardia de coto de amputação (997.6) 

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

906.0 Efetios tardios de fetimentos da cabeça, do pescoço e do 
tronco 

Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 870-879 

906.1 Efeitos tardios de ferirnento das extremidades sem menção 
de lesão traumática de tendão 

Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 880-884, 890-894, 
exceto com quarto algarismo .2 

906.2 Efeitos tardios de lesão traumática superficial 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 910-919 

906.3 Efeitos tardios de contusão 
Efeitos tardios, de lesão traumática classificável em 920-924 

906.4 Efeitos tardios de esmagamento 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 925-929 
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906.5 Efeitos tardios de queimadura do olho, da face, da cabeça 
e do pescoço 

Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 940-941 

906.6 Efeitos tardios de queimadura do punho e da mão 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 944 

906.7 Efeitos tardios de queimadum de outras extremidades 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 943 ou 945 

908.8 Efeitos tardios de queimudura de outras localizações 
especifica& 

Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 942, 946-947 

906.9 Efeitos tardios de queimadura de loca2ização não especificada 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 948-949 

807 Efeitos tardios de lesões traumáticas do sistema nervoso 

907.0 Efeitos tardios de lesão traumática intracranianu sem m e q ã o  
de fratura de crânio 

Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 850-ô54 

907.1 Efeitos tardios de lesão traumática de neruo craniano 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 950-951 

907.2 Efeitos tardios de lesão traumática da medula espinhal 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 806, 952 

907.3 Efeitos tardios de lesão traumática de raiz(es) neruosa(s), 
plexo(s) espinhal(&) e outros nervos do tronco 

Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 953-954 

907.4 Efeitos tardios de lesão traunlática de nervo periférico da 
cintura escapular e do membro superior 

Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 955 

907.5 Efeitos tardios de lesão traumática de nervo perif&co da 
cintura péluica e do membro inferior 

Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 956 

90'7.9 Efeitos tardios de 2esão traumática de outros nervos e dos 
não especificados 

Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 957 
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908 Efeitos tardios de outras lesões traumáticas e das não 
especificadas 

908.0 Efeitos tardios de &o traumática interna do tórax 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 860-862 

908.1 Efeitos tardios de lesão traumática interna de órgãos 
intra-abdominal 

Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 863-866, 868 

908.2 Efeitos tardios de lesclo traumática de outros órgãos internos 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 867 ou 869 

908.3 Efeitos tardios de lesão traumática de vaso sanguineo da 
cabeça, do pescoço e das extremidades 

Efeitos tardios de lesáo traumática classificável em 900, 903-904 

909.4 Efeitos tardios de lesão traumática de vasos sanguíneos do 
tórax, do abdome e da pelve 

Efeitos tardios de lesáo traumática classificável em 901-902 

908.5 Efeitos tardios da introdução de corpo estranho e m  orificio 
do corpo 

Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 930-939 

908.6 Efeitos tardios de algumas complicações de traumatismos 
Efeitos tardios de complicações classificáveis em 958 

908.9 Efeitos tardios de lesão traumática não especificada 
Efeitos tardios de lesão traumática classificável em 959 

909 Efeitos tardios de outras causas externas e das não 
especificadas 

909.0 Efeitos tardios de intoxicação por droga, medicamento ou 
substdncia biológica 

Efeitos tardios de estado patológico classificável em 960-979 

909.1 Efeitos tardios de efeitos tóxicos de substdncias não 
medicinais 

Efeitos tardios de estado patológico classificável em 980-989 

909.2 Efeitos tardios de irradiação 
Efeitos tardios de estado patológico classificável em 990 

909.3 Efeitos tardios de complicações de procedimentos mkdicos 
ou cirúrgicos 

Efeitos tardios de estado patológico classificável em 996-999 
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909.4 Efeitos tardios de algumas outras causas externas 
Efeitos tardios de estado patológico classificável em 991-994 

909.9 Efeitos tardios de outras causas externas e das não 
especificadas 

Efeitos tardios de estado patológico classificável em 995 

Exclui : contusão (920-924) 
corpo estranho: 

deixado inadvertidamente em incisão cirúrgica (998.4) 
em tecidos moles, residual (729.6) 
incidentalrnente presente em ferimento aberto (870-897) 

granuloma de corpo estranho (728.8) 
picada de inseto venenoso (989.5) 
queimadura (bolha) (940-949) 

As subdivisões de quarto algarismo, relacionadas abaixo, devem ser 
usadas com as categorias 910-917 e 919 

.O Queimadura por abrasão ou por fricção, sem menção de in- 
fecção 

.1 Queimadura por abrasão. ou por fricção, infectada 

.2 Bolha, sem menção de infecção 

.3 Bolha, infectada 

.4 Picada de inseto não venenoso, sem menção de infecção 

.S Picada de inseto não venenoso, infectada 

.6 Corpo estranho superficial (estilhaço), sem ferimento impor- 
tante e sem menção de infecção 

.7 Corpo estranho superficial (estilhaço), sem ferimento impor- 
tante, infectado 

.8 Outras lesões superficiais e as não especificadas, sem men- 
ção de infecção 

.9 Outras lesões superficiais e as não especificadas, mfectadas 

O10 Lesão superficial da face, do pescoço e do couro cabeludo, 
exceto do olho 

[Ver acima para as subdivisões de quarto ~ilgarismo] 
Bochecha Lábio 
Garganta Nariz 
Gengiva Ouvido 
Exclui: olho e seus anexos (918.-) 
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911 Lesão superficial do tronco 

[Ver página 511 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Anus Pênis 
Dorso Pequenos lábios 
Escroto Períneo 
Flanco Região interescapular 
Grandes lábios Testículo 
Mama Vagina 
Nádega Virilha 
Parede: Vulva 

abdominal 
torácica 

Exclui : região escapular (912.-) 

912 Lesão superficial do ombro e do b r a p  

[Ver página 511 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Axila Região escapular 

913 Lesão superficial do cotovelo, do antebraço e do punha 

[Ver página 511 para as subdivisões de quarto algarismo] 

914 Lesão superficial de uma ou das duas mãos, exceto a 
limitada a um ou a vários dedos 

[Ver página 511 para as subdivisões de quarto algarismo] 

915 Lesão superficial de um ou de vários dedos da mão 

[Ver págiria 511 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Dedo (inclusive unha) Polegar (inclusive unha) 

916 Lesão superficial do quadril, da coxa, da perna e do 
tornozelo 

[Ver página 511 para as subdivisões de quarto algarismo] 

917 Lesão superficial do pé e de um ou vários dedos 

[Ver página 511 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Calcanhar Dedo do pé (inclusive unha) 
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918 Lesão superficial do olho e dos seus anexos 

Exclui: corpo estranho localizado na porção externa do olho (930.-) 

918.0 Pálpebras e reg& p&cular 

918.9 Outras partes e as não especificadas 
Olho (globo ocular) SOE 

919 Lesões superficiais de outras localizações, de localizações 
múltiplas, ou não especificadas 

[Ver página 511 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Exclui: localizações múltiplas classificáveis na mesma categoria de 

três algarismos (910-918) 

Inclui : equimose 
hematoma I sem fratura ou ferimento 

Exclui: concussão ( 850) 
hemartrose (840-848) 
órgãos internos (860-869) 
quaiido ocorram incidentalmente com: 

ferimento (870-897) 
fratura (800-829) 
lesão traumática: 

de nervo (950-957) 
interna ( 860-869) 
intracraniana ( 850-854) 
por esmagamento (925-929) 

luxação ( 830-839) 

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

Bochecha 
Garganta 
Gengiva 
Lábio 

Nariz 
Ouvido ( orelha) 
Região da articulação têmporo- 

mandibular 
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921 Contusão do olho e anexos 

921.0 Hematoma palpebral, sem outra especificação 

921.1 Contusão das pálpebras e da regirso pedocuhr 

921.2 Contusão dos tecidos orbitários 

921.3 Contusão do globo ocuhr 

921.9 Contusão não especifica& do olho 

922 Contusão do tronco 

922.0 Mama 

922.1 Parede torácica 

922.2 Parede abdominal 
Flanco Virilha 

922.3 Dorso 
Nádega Região interescapular 
Exclui: região escapular (923.0) 

922.4 brgãos genitais 
Escroto Testículo 
Lábios (grandes) (pequenos) Vagina 
Pênis Vulva 
Períneo 

922.8 Múltiplas 1ocalina.ções do tronco 

922.9 Parte não eupecificada 
Tronco SOE 

923 Contusão do membro superior 

923.0 Ombro e braço 
Axila Região escapular 

923.1 Cdooelo e antebraço 

923.2 Punho e rnão(s), exceto quando mencionado(s) apenas 
dedo(s) 

923.3 Dedo da mão 
Dedo da mão (inclusive unha) Polegar (iiiclusive unha) 

923.8 Múltiplas localizações do membro superior 



923.9 Parte Mo especificada do membro superior 
Extremidade superior SOE 

924 Contusão do membro inferior, de outras partes e de partes 
não especificadas 

924.0 Quadril e coxa 

924.1 Joelho e perna 

924.2 Tornozelo e pé, exceto dedo(s) 
Calcanhar 

924.3 Dedo do pé 
Dedo do pé (inclusive unha) 

924.4 Localizações nuíltiplas do membro inferior 

924.5 Parte não especificadu do membro inferior 
Perna SOE 

924.8 Localizações múltiplas, não especificadas em outra parte 

92A.9 Localização não especificadu 

Exclui: concussão (850) 
órgãos internos (860-869) 
quando ocorram incidentalrnente com: 

lesão traumática: 
interna (860-869) 
intracraniana (850-854) 

925 Lesão por esmagamento da face, do couro cabeludo e do 
pescoço 

Bochecha 
Fannge 
Garganta 

Laringe 
Ouvido 

Exclui: cabeça (800.3,801.3,803.3 ) 
nariz (802.0, 802.1) 

926 Lesão por esmagamento do tronco 

Exclui: lesão por esmagamento de órgãos internos (860-888) 
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926.0 Genitália extema 
Escroto Testículo 
Lábios ( grandes ) ( pequenos ) Vulva 
Pênis 

926.1 Outras localizações especificadas 
Dorso Nádega 
Mama 
Exclui : esmagamento do tórax (862.-) 

926.8 Múltiplas localizações do tronco 

926.9 Parte não especificada 
Tronco SOE 

927 Lesão por esmagamento do membro superior 

927.0 Ombro e braço 
Axila Hegiáo escapular 

927.1 Cotouelo e antebraço 

927.2 Punho e máo(s), exceto a limitada a um ou a uários dedos 

927.3 Dedo da mão 

927.8 Múltiplas localizações do membro superior 

927.9 Parte não especificada 
Extremidade superior SOE 

928 Lesão por esmagamento do membro inferior 

928.0 Quudril e coxa 

928.1 Joelho e perna 

928.2 Tornozelo e pé, excluindo a limita& a um ou a vários dedos 
Calcanhar 

928.3 Dedo do pé 

928.8 Múltiplas locatizações do membro inferior 

928.9 Parte não especificada 
Extremidade inferior SOE 



929 Lesão por esmagamento de localizações múltiplas ou não 
especificadas 

Exclui: lesões traumáticas múltiplas de extrema gravidade SOE 
(W.-) 

929.0 Localizações múltiplas, não classificadas em outra parte 

929.9 Localização não especificada 
Exclui: lesiio por esmaganiento, grave, de localização não especi- 

ficada (869.-) 

EFEITOS DE m m s  FSTRANHOS QUE PENETRAM POR ~ h f  ORIFÍQO 
NATURAL (930-939) 

Exclui: corpos estranhos: 
deixados inadvertidamente em ato operatório 

(998.4-998.7) 
nos ferimelitos (800-839, 851-897) 
residuais, em tecidos moles (729.6) 
superficiais sem fenmento importante (910-919) 

granuloma de corpo estranho (728.8) 

930 Corpo estranho nas partes externas do olho 

Exclui : corpo estranho em ferimento perfurante do ( s ) : 
anexos oculares (870.4) 

retido (antigo) (376.6) 
globo ocular (871.5, 871.6) 

retido (antigo) (360.5, 360.6) 

930.0 Corpo estranho na cdrnea 

930.1 Corpo estranho no saco coniuntiual 

930.2 Corpo estranho no orifácio lacrimal 

930.8 Outros localizações e as combiriadas 

930.9 Núo especificado 
Parte externa do olho SOE 

931 Corpo estranho no ouvido 

Orelha Conduto auditivo externo 

932 Corpo estranho no nariz 

Fossa nasal Seio paranasal 
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933 Corpo estranho na faringe e laringe 

933.0 Farjnge 
Garganta SOE Nasofaringe 

933.1 Laringe 

Asfixia devida a corpo Obstrução por: 
estranho alimentos ( regurgitados) 

catarro 

934 Corpo estranho na traquéia, bronquios e vulmão 

934.0 Traquéia 

934.1 Brônquio principal 

934.8 Outras partes especificadas 
Bronquíolos Pulmáo 

934.9 Trato respiratório, não especificado 
Inalaçáo de líquido ou vomito SOE 

935 Corpo estranho na boca, esdfago e estdmago 

935.0 Boca 

935.1 Esbfago 

935.2 Estômago 

936 Corpo estranho no intestino delgado e cólon 

937 Corpo estranho no ânus e reto 

Retossignióide (junção) 

938 Corpo estranho em parte não especificada do tubo digestivo 

Corpo estranho deglutido Trato alimentar SOE 

939 Corpo estranho no trato geniturinário 

939.0 Bexiga e uretra 
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939.1 Otero, qualquer parte 
Exclui: complicações devidas a dispositivos anticoncepcionais in. 

tra-uterinos (996.3, 996.6 1 
presença de dispositivo anticÓncepcional intra-uterino 

(V45.5) 

939.2 Vulm e oagina 

939.9 Localização não especificada 

Inclui : queimaduras (por) : 
chama 
escaldadura 
eletricidade 
externas por agentes químicos 
internas por agentes químicos 
objetus quentes 
radiação 
raio 
utensílios elétricos geradores de calor 

Exclui: queimadura de sol (692.7) 
queimadura por fricção (910-919) 

As subdivisões de quarto algarismo, relacionados abaixo, devem ser 
usadas com as categorias 941-946, 949: 

.O De grau não especificado 

.1 Entema [primeiro grau] 

.2 Bolhas, com destruição da epideme [segundo grau] 

.3 Destruiqão de todas as camadas da pele [terceiro grau] 

.4 Necrose profunda de tecidos abaixo da pele [terceiro grau, 
profunda] 

940 Queimadura limitada ao olho e seus anexos 

540.0 Queimadura, por agentes quídcos, das pálpebras e da região 
periocular 

940.1 Outras queimaduras dar pálpebras e da região periocular 

940.2 Queimadura, por substância alcalina, da cdrnea e do saco 
conjuntiual 

940.3 Queimadirra, por substdncia áciak, du cc&rnea e do saco 
conjuntival 
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940.4 Outras queimaduras da c h a  e do saco mjuntival 

940.5 Queimaduras que resuItam em rdura e dmtruição do gbbo 
ocular 

940.9 Queimadura rulò especificadu do olho e dos seus anexos 

941 Queimadura da face, cabeça e pescoço 

[Ver página 519 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Couro cabcludo [qualquer Olho com outras partes da face, 

parte] cabeça e pescoço 
Lábio Ouvido [qualquer parte] 
Nariz (inclusive septo) Têmpora (região) 

Exclui: boca (947.0) 

942 Queimadura do tronco 

[Ver página 519 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Ânus Parede torácica 
Dorso [qualquer parte] Pênis 
Escroto Períneo 
Flanco Região interescapular 
Lábios ( grandes ) (pequenos ) Testículo 
Mama Virilha 
Nádega Vulva 
Parede abdominal 
Exclui : região escapular (943.-) 

943 Queimadura do membro superior, exceto punho e mão 

[Ver página 519 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Axila Ombro 
Extremidade superior Regiáo escapiilar 

[qualquer parte exceto 
punho ou mão] 

944 Queimadura de um ou ambos os punhos e de uma ou ambas 
as mãos 

[Ver página 519 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Dedo ( inclusive unha) Região palmar 
Polegar (inclusive unha) 
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945 Queimadura de um ou ambos os membros inferiores 

[Ver página 519 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Coxa [qualquer parte] Pé [qualquer parte] 
Dedo do p6 (inc usive unha) Perna [qualquer parte] 

946 Queimadura de múltiplas partes especificadas 

[Ver página 519 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Queimaduras de localizações classificáveis em mais de uma cntego- 

ria de 940-945 
Exclui: queimaduras múltiplas SOE (949.-) 

947 Queimadura de órgãos internos 

Inclui: queimadura por ingestáo de agentes químicos 
947.0 Boca e faringe 
Gengiva Língua 

947.1 Laringe, traquéin e pulmões 

947.2 EsBfago 

947.3 Trato gastrintestinal 
Cólon Intestino delgado 
Estômago Reto 

947.4 Vagina e útero 

947.8 Outros 

947.9 Não especificados 

948 Queimaduras classificadas segundo a extensão da superfície 
corpórea atingida 

Nota: Esta categoria só deve ser utilizada para codificação pri- 
mária quando a localização da queimadura não for especifi- 
cada; se necessário, ela pode ser utilizada para codificação 
suplementar, com as categorias 940-947, quando a localização 
for especificada 

948.0 Menos de 1O!Z da superfície corpórea 

948.1 10-1s 
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948.3 3049% 

948.4 4049% 

948.5 505% 

948.6 60-6s 

948.7 70-79% 

948.8 80-89% 

948.9 90% ou mais 

949 Queimadura não especificada 

[Ver página 519 para as subdivisões de quarto algarismo] 
Queimaduras múltiplas SOE Queimaduras SOE 
Exclui: queimadura de localização não especificada mas com de- 

claração da extensão da superfície corpórea atingida 
( 948.-) 

Inclui: neuroma traumático 
paralisia traumhtica 

transitbria 1 
I 

(com ferimento) 
secção de nervo 
soIução de continuidade 

Exclui: perfuração ou laceração acidental durante procedimento 
médico (998.2) 

950 Traumatismo do nervo e das vias ópticas 

950.0 Traumatismo do nem0 óptico 
Segundo par craniano 

950.1 Traumatismo do qutasmn dptico 

950.2 Traumatismo dar vias ópticas 

950.3 Traumatismo do córtex uisual 

950.9 Não especificado 
Cegueira traumAticá SOE 
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951 Traumatismo de outro ou outros nervos cranianos 

951.0 Traumatismo do neruo oculomotor 
Terceiro par craniano 

951.1 Traumatismo do neruo troclear 
Quarto par craniano 

951.2 Traumatismo do neruo trigêm'io 
Quinto par craniano 

951.3 Traumatismo do neruo abducente 
Sexto par craniano 

951.4 Traumatismo do neruo facia2 
Sétimo par craniano 

951.5 Traumatismo do neruo acústico 
Nervo auditivo Surdez traumática SOE 
Oitavo par craniano 

951.6 Traumatismo do neruo acessório 
Décimo-primeiro par craniano 

951.7 Traumatismo do neruo hipoglosso 
Décimo-segundo par craniano 

951.8 Traumatismo de outros neruos manianos especificados 
Anosmia traumática SOE Nervo pneumogástrico [X par 
Nervo glossofaríngeu craiiiano] 

[IXgar cranianol Nervo vago [X par cranianol 
Nervo o ativo [I par 

craniano] 

951.9 Traumatho de neruo craniano não especificado 

952 Lesão da medula espinhal sem evidência de traumatismo 
vertebral 

952.0 Ceruical 

952.1 Dorsal [torácica] 

952.2 Lombar 

952.3 Sacra1 

952.4 Cau& equina 
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952.8 Múltiplas Zocaliza@es 

952.9 Não especificoda 

953 Traumatismo de raízes nervosas e de plexos espinhais 

Raiz ceroical 

Raiz dorsal 

Raiz lombar 

Raiz sacra 

Plexo braquial 

Plexo lombo-sacro 

Múltipla localizqões 

Não especificado 

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

954.0 Simpático ceruical 

954.1 Outras partes do simpático 
Gânglio ou plexo celíaco Nervo ( s ) esplâncnico(s ) 
Gânglio estrelado Plexo meseiitérico inferior 

954.8 Outros 

954.9 Não especificados 

955 Traumatismo de nervo( s ) perif&(s) da cintura escapular 
e membro superior 

955.0 Nemo axilar 

955.1 Neruo mediano 

955.2 Neruo cubital [ulnar] 

955.3 Nerw radial 

955.4 Nertio musculo - cutllneo 

955.5 N e m  cutdneo sensitivo, do membro superior 

955.6 Nervo digital 
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955.7 Outro(s) neruo ( s )  especificado(s ) 

955.8 Múltiplos neruos 

955.9 Não especificados 

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

Neruo ciático 

Neruo femural 

Neruo tibial posterior 

Nervo peroniul [fibular] 

Neruo cutdneo sensitiuo, do membro inferior 

Outro ( s ) neruo ( s  ) especificado ( s  ) 

Múltiplos neruos 

Não especificados 

957 Traumatismo de outros nervos e dos não especificados 

957.0 Nervos superficiais da cabeça e pescoço 

957.8 Múltiplos neruos em partes diversas 
Traumatismo de múltiplos nervos SOE 

957.9 Localiuí~ção niio especificada 
Traumiitismo de nervo SOE 

958 Algumas compiicações precoces de traumatismos 

Exclui: pulmão de choque (518.5) 
quando ocorrem durante ou após procedimentos médicos 

( 996-999) 
sindrome de desconforto respirat6rio do adulto (518.5) 





Exclui: traumatismo SOE (da, de, dos ) : 
cabeça (854.-) 
localizações intracranianas (850-854) 
medula espinhal (952.-) 
nervos (950, 951, 953-957) 
olho (921.-) 
órgãos internos (860-869) 
vasos sanguíneos (900-904) 

959.0 Face e pescoço 

Boca 
Bochecha 
Garganta 
Lábio 

Nariz 
Ouvido 
Sobrancelha 

959.1 Tronco 

Dorso Parede 
Flanco abdomirial 
Mama torácica 
Nádega Períneo 
Orgãos genitais externos Região interescapular 

Virilha 

Exclui : região escapular (959.2) 

959.2 Ombro e braço 

Axila Regi50 escapular 

959.3 Cotouelo, antebraço e punho 

959.4 Mão, exceto dedo 

959.5 Dedo cla mão 

Dedo da mão (inclusive Polegar (inclusive unha) 
unha) 

959.6 Quudril e coxa 
Parte superior do membro inferior 

959.7 Joelho, perna, tornozelo e pé 

959.8 Outras localizBçOes especificadas, incluindo as múltiplas 
Exclui: localizações múltiplas classificáveis na mesma categoria 

de quarto algarismo (959.0-959.7) 
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Inclui: erro ao administrar ou ingeru substâncias 
superdosagem dessas substâncias 

Exclui: abuso de drogas sem dependència (305.-) 
efeitos adversos ["hipersensibiliade", "reação", etc.] da 

substância correta administrada de maneira apropria- 
da. Tais casos devem ser classificados de acordo com 
a natureza dos efeitos adversos, tais como: 

dermatite 
de contato (692.-) 
devida a ingestão (693.-) 

efeito adverso SOE (995.2) 
gastrite por aspirina (535.-) 
Iinfadenite alérgica (289.3) 
nefropatia (583.8) 
transtornos hematológicos (280-289) 

A droga causadora do efeito adverso pode ser identi- 
ficada pelo uso das categorias E930-E949. Se o códi- 
go E não estiver sendo usado, as categorias 960-979 
podem ser utilizadas como codificação adicional para 
identificar a droga. Por esta razão as categorias 960- 
979 estão mais detalhadas do que seria necessário, niío 
fosse isso. 

dependência de drogas (304.-) 
intoxicação patológica por drogas (292.2) 
reação ou intoxicação por drogas afetando o recém-nasci- 

do (760-779) 

960 Intoxicação por antibióticos 

ExcIui: antibióticos de uso: 
local ('976.0) 
ocular (976.5) 
em owido, nariz e garganta (976.6) 

960.0 Penicilinas 

960.1 Antibióticos antitnicóticos 
Exclui: as prepara~ões destinadas a uso tópico (976.-) 

960.2 Grupo do clomnfenicol 
Clorarifenicol Tianfenicol 

960.3 Eritromicinu e outros macroládeos 
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960.4 Grupo das tetraciclinas 

960.5 Grupo das cefalosporinas 

960.6 Antibióticos antimicobacteriunos 

960.7 Antibidticos antineoplásicos 

960.8 outros 

960.9 Não especificados 

9ôl Intoxicação por outras substiincias antiinfecciosas 

Exclui: as substâncias antiinfecciosas de uso: 
local (976.0) 
ocular (976.5) 
em ouvido, nariz e garganta (976.6) 

961.2 Metais pesados antiinfecciosos 
Exclui : diuréticos mercuriais (974.0 1 

961.3 Derâuadus da quinoleána e da hidroxiquinoleána 
Exclui: drogas antimaláricas (961.4) 

961.4 Antimalúrios e drogas que a twm sobre outros prdozoários 
sangüíneos 

Quinino 

961.5 Outras drogas antiprotozodrios 

961.6 Anti-helmínticos 

961.7 Drogas antiuárus 

961.8 Outras .drogas antimicobactérias 

961.9 Outros agentes antiinfecciosos e os não especificados 

962 Intoxicação por horm8nios e por seus substitutos sintbticos 

Exclui: hormdnios ocitócicos (975.0) 

962.0 Adrenocorticosterdides 

962.1 Andrógenos e anuboliduntes análogos 
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962.2 HormBnios owrianos e substitutos sintéticos 

962.3 Insulina e oirtros antidiabéticos 

962.4 Hormônios cla hipófise anterior 

962.5 Hormônios da hipófise posterior 

962.6 Hormbnios da paratireóide e seus deriuados 

962.7 Hormônios tireoidianos e seus cle7iuados 

962.8 Agentes antitireoidianos 

962.9 Outros horrnônios e .seus substitut0.s sintéticos e os não esye- 
cif iwdos 

963 Intoxicação por substâncias de açáo principalmente 
sistêmica 

963.0 Droga anticrlérgicus e antiedticas 
Clorfenamina Tonzilamiiia 
Difenidramina Tripelcnamina 
Difenilpiralina 

Exclui : tranquilizantes fenotiazínicos ( 969.1 ) 

963.1 Drogas antineoplhicas e imunossupressoras 
Exclui: os antibióticos aiitineoplásicos (960.7) 

963.2 Agentes acidificantes 

963.3 Agentes alcalinizantes 

963.4 Enzimas nüo classificadas em outra parte 

963.5 Vitaminas nüo classificadas em outra parte 

Exclui : ácido nicotínico ( 972.2 ) 
vitamina K (964.3) 

963.8 Outras 

963.9 Não especif icadas 

964 Intoxicação por substkias de açáo primariamente 
hematológica 

W.0 Ferro e seus compostos 

964.1 Preparaçõe~ de f e d o  e outm agentes antiandrnicos 
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964.2 Anticoagulnntes 
Cumarina Warfarin sódica 
Fenindione 

964.3 Vitaniina K [Fitontenadione] 

964.4 Drogas que atuant sobre a fibridlise 

964.5 Antagonistas cbs anticoagidantes e outros coagulantes 

964.7 Sangue natural e produtos clo sangue 

964.8 Outros 

964.9 Niío especificados 

965 Intoxicação por analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos 

Exclui: abuso sem dependencia (305.-) 
dependência de drogas (304.-) 

985.0 Opiúceos e narcdticos relacionados 
Codeína [metilmorfina] Metadoiia 
Heroína [diacetilmorfina] Florfina 
Petidina [meperidina] ópio [alcalbides] 

965.1 Salicilatos 
Acido acetilsalicílico Sais do ácido saiicilico 

[aspirina] 

965.4 Anulgésicos aromáticos não classificados em outra parte 
Acetanilida Paracetamol [acetaminofen] 
Fenacetina [acetofenetidina] 

965.5 Derimdos pirazdlicos 
Aminofenazona [amidopirina] Fenilbutazona 

Indometacina Sais de ouro 
Exclui : esteróides (962.- ) 

salicilatos (965.1) 

965.7 Outros analgbicos não narcóticos 
Pirabital 

965.8 Outros 
Pentazocina 

965.9 Não especificados 
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966 Intoxicaçáo por drogas anticonvuisivantes e 
antiparkinsonianas 

966.0 Dedtu~dos da omzolidina 
Parametadiona Trimetadiona 

966.1 D e r i d o s  da hidantoina 
Fenitoína 

966.2 Succimidas 
Etosuximida Fensuximida 

966.3 Outros anticonvulsiuantes e os não especificados 
Exclui: as sulfonamidas (961.0) 

966.4 Drogas antiparkinsonianas 
Amantadina Levodopa 

967 Intoxicaçáo por sedativos e hipnóticos 

Excliii: abuso sem de endência (305.-) 
dependência Se drogas (304.-) 

Amobarbital ( [amilobarbitona] Fenobarbital [ fenobarbitona] 
Barbital [barbitona] Pentobarbital [pentobarbitona] 
Butobarbital [butobarbitona] Secobarbital [quinalbarbitona] 
Exclui: os tiobarbitúricos (968.3) 

967.1 Grupo do hidrato de cloral 
967.2 Paraldeádo 

967.3 Compostos de bromo 
Brometo Esteres carbâmicos 
Carbromal (derivados) 

967.4 Compostos de metaquabna 

967.5 Grupo da glutetimidu 

967.6 Sedativos mistos, não classificados em outra parte 

967.8 Outros 

967.9 Não especificados 
Comprimido 
Droga I para dormir SOE 
Remédio 



988 Intoxicação por outras drogas depressoras do sistema 
nervoso central 

Exclui : abuso sem dependhncia (305.-) 
dependência de drogas (304.-) 

968.0 Drogas depressoras cb tono muscular por açáo sobre o siste- 
ma nerlioso central 

968.1 Halotano 

968.2 Outros anestésicos gasosos 
Derivados hidrocarbonados halogenados, exceto o halotano 
Eter 
Oxido nitroso 

968.3 Anestésicos usados por IA intrauenosa 
Ketamina Tiobarbitúricos, tal como o tiopen- 
Metohexital [metohexitona] tal sódíco 

968.4 Outros anestésicos gerais e os não especificados 

968.5 Anestésicos de superficáe e para infiltração 
Cocaína Procaína 
Lignocaína Tetracaína 

968.6 Anestésicos bloqueadores de neruos periféricos e de plexos 
neruosos 

968.7 Anestésicos espinhais 

968.9 Outros anesté.sicos locais e os não especificdos 

969 Intoxicação por agentes psicotrópicos 

Excliii : abuso sein dependência ( 305.- ) 
dependència de drogas (304.-) 

969.0 Antidepressiws 
Amitriptilina Inibidores da monoaminoxidase 
Imipramina 

969.1 Tranquilizantes fenotiazínicos 
Clorpromazina Proclorperazina 
Fliifeiiazina Promazina 

969.2 Tranquilizantes butirofendnicos 

Espiperona Trif) .eridol 
Haloperidol 
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969.3 Outros antipicóticos, neuroIkpticos e tranquilizantes maiores 

W.4 Tranquilizantes benzodiazepínicos 
Clordiazepóxido Lorazepam 
Diazepam Medazepam 
Flurazepam Nitrazepam 

969.5 Outros tranquilizantes 
Hidroxizina Meprobamato 

969.6 Psicodislépticos [alucinógenos] 
Cannabis (derivados) Mescalina 
Lisergida [LSD] Psilocibina 
Maconha (derivados) Psilocina 

969.7 Psicoestimulantes 
Anfetamina Cafeína 
Exclui: depressores do apetite de açáo central (977.0) 

969.8 Outros agentes psícotrópicos 

969.9 Não especificados 

970 Intoxicação por drogas estimulantes do sistema nervoso 
central 

970.0 Analépticos 
LoEeliiia Niquetamida 

970.1 Antagonistas dos opMceos 

Levalorfaii Naloxona 
Nalorfina 

970.9 Não especificudas 

971 Intoxicação por drogas que atuam principalmente sobre o 
sistema nervoso autbnomo 

971.0 Parassimputicomâmkticos [colinérgicos] 
Acetilcolina Pilocarpina 
Anticolinesterase : 

órganofosforada 
reversível 



97 1.1 Parassimpaticolíticos [anticolinérgicos e antimuscarinicos] e 
espasmolíticos 

Atropina Hioscina [escopoiamina] 
Derivados do amdnio Homatropina 

quaternário 
Exclui: papaverina (972.5 ) 

971.2 Simpaticomimdticos [adrenérgicos] 
Adrenalina [epinefrina] Noradrenalina [norepinefrina] 

971.3 Simpaticolíticos [antiadredrgicos] 

971.9 Não especificados 

972 Intoxicação por agentes que atuam principalmente sobre o 
aparelho cardiovascular 

972.0 Reguladores do ritmo card'aco 
Practolol Propranolol 
Procainamida Quiiiidina 

972.1 Glicosídeos cardidhicos e drogas de ação semelhante 
Glicosídeos digitálicos . 
972.2 Drogas antilip&micas e antiarterioscler6ticas 
Clofibrato Derivados do &ido nicotínico 

972.3 Agentes bloqueadores ganglwnares 
Brometo de pentametbnio 

972.5 Outros uasodibtadores 
Ciclandclato Papaverina 

972.6 Outros agentes anti-hiperteduos 
Alalóides da Rauwolfia Reserpina 
Guanetidinn 

972.7 Drogas antiwricosas, incluindo os agentes esc2erosantes 

972.8 Drogas que agem nos caphres 

972.9 Outra9 e as Mo especificadas 

973 Intoxicaçáo por agentes que atuam principaimente sobre o 
aparelho gastrintestinal 

973.0 Antiácidos e drogos anti-secreção gástrica 
973.1 Cdárticos irritantes 
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973.2 Catárticos emolientes 

973.3 Outros catárticos, incluido drogas qtq agem contra a atonia 
intestinal 

973.4 Digestioos 

973.5 Drogas antidiarréicas 
Exclui: as antiinfecciosas (960-961 ) 

973.6 Eméticos 

973.8 Outros 

973.9 Núo especificados 

974 Intoxicação por drogas que atuam sobre o metabolismo da 
hgua, dos minerais e do Bcido Úrico 

974.0 Diuréticos nzercuMis 

974.1 Diuréticos deriuados das purinas 
Exclui: aminofilina (975.7) 

974.2 Inibidores da anidrase do ácido carbdnico 

974.3 Saluréticos 

974.4 Outros diuréticos 

974.5 Agentes eletrolíticos, calóncos e que atuam sobre o equilíhio 
hidsico 

974.6 Outros sais minerais, Mo classi fud~s em outra parte 

974.7 Drogas que atuam sobre o metabolismo do ácido úrico 
Colchicina 

975 Intoxicação por drogas que atuam principalmente sobre os 
músculos lisos e esqueléticos e sobre o aparelho respiratório 

975.0 Agentes ocitdcicos 

975.1 Reluxantes da musculatura lha 
Exclui: a papaverina (972.5) 

975.2 Relamntes da musculatura esque&ticu 

975.3 Outras drogas que atuam sobre os músculos e as não -e- 
cif icadus 



975.4 Antitússicos 

975.5 Expectorantes 

975.6 Drogas usadas no tratumento do resfriado comum 

975.7 Antiasdticos 

975.8 Outras drogas que atuum sobre o aparelho respiratório e as 
não especificadas 

976 Intoxicação por drogas que atuam primariamente sobre a 
pele e membranas mucosas e por drogas usadas em oftalmo- 
logia, otoninolaringologia e odontologia 

976.0 Drogas antiinflamatóriai e at~tiinfecciosas de trso local 

976.1 Antiprurlginosas 

976.2 Adstringentes e detergentes de usp local 

976.3 Emolientes, demulcentes e protetores 

976.4 Ceratoláticos, ceratopIárticos e outras drogas e preparaçóes 
trs& para tratamento dos cabelos 

976.5 Agentes antiinfecciosos de uso ocular e outras drogas usadas 
nos olhos 

Idoxuridina 

976.6 Agentes antiinfecciosos e outras drogas e preparqões usadas 
nos ouvidos. nariz e garganta 

976.7 Drogas de uso dentário usadas topicamente 

976.8 Outras 
Espermicidas 

976.9 Não especificadas 

977 Intoxicação por outras drogas e medicamentos e os não 
especificados 

977.0 Dietéticos 

977.1 Drogas lipctr6phs 

9772 Antídotos e %entes quelantes, r& c ~ f i c a d o s  em outra 
paee 
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977.4 Excipientes farmacêuticos 

977.8 Outras drogas e medicamentos 
Agentes e "'kits" para diagnósticos 
Substâncias utilizadas como contraste em radiologia 

977.9 Droga O ~ L  niedicamento nüo especifica& 

978 Intoxicação por vacinas bacterianas 

978.0 BCG 

978.1 Tifóide e paratifóide 

978.2 Cólera 

978.3 Peste 

978.4 Tétano 

978.5 Difteria 

978.6 Vacina contra coqueluche (pertwsis), incluindo as combi- 
nações em que um dos componentes é a antipertwsis 

978.8 Outras vacinas bacterianas e as não qecificadas 

978.9 Vacinas bac%e&nas mistas, exceto as combinações em que 
um dos componentes é a antipertussis 

979 Intoxicação por outras vacinas e substâncias biológicas 

Exclui: a gamaglobulina (964.6) 

979.0 Vacina antitiaridlica 

979.1 Vacina anti-rdbica 

979.2 Vacina antitifo 

979.3 Vacina contra a febre amarela 

979.4 Vacina contra o sarampo 

979.5 Vacina contra poliomielite 

979.6 Outras vacinas antiuínrr e rickettsb e as Mo especificadas 

979.7 Vacinas mistas antibactérias, doírus e rickethh, exceto ap ~~~~~~es em que um dos componentes é a antipertussis 

979.9 Outras vacinas e substâncias biológicas c as não especificadas 



Excliii: afecções respiratórias devidas a agentes externos (506-508) 
queimaduras provocadas por ingestão de agentes químicos 

( 947.- ) 
efeitos tóxicos localizados, classificados em outra parte 

(001-799 ) 

980 Efeito tóxico do álcool 

980.0 Alcool etilico 

Exclui : embriaguês ( simples ) ( 305.0 ) 
patológica (291.4) 

intoxicação alcoólica aguda ou "ressaca" (305.0) 

980.1 Alcool nwtílico 

980.2 Alcool isopropílico 

980.3 Óleo fusel 

Alcool : 

amílico 
butílico 
propílico 

980.8 Outros 

980.9 Não especificados 

981 Efeito tóxico dos derivados do petróleo 

Benzina 
Cera de parafina 
Gasolina 

derivados do petróleo Nafta } 
Querosene ou óleo de 

parafina 

982 Efeito tóxico de outros solventes que não os derivados do 
petróleo 

982.0 Benzeno e homólogos 

982.1 Tetracloreto de carbono 

982.2 Bissulfeto de carbono 
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982.3 Outros hidrocarbonetos clorados d o s  como solventes 
Tetracloretileno Tricloroetileno 
Exclui: outras preparações de hidrocarbonetos clorados não usadas 

como solventes (989.2) 

982.8 Outros 
Acetona 

983 Efeito tóxico de substâncias aromáticas corrosivas, ácidos e 
4lcalis c4usticos 

983.0 Aromdticos corrosivos 
Acido carbólico ou feno1 Cresol 

Acido: 
clorídrico 
nítrico 
sulfúrico 

983.2 Alcalis Cáusticos 
Hidróxido de potássio Hidr6Bdo de sódio 

9m.9 Cáustico, não especificado 

984 Efeito tóxico do chumbo e seus compostos (incluindo 
suas emanações) 

Incliii: proveniente de todas as fontes, exceto de compostos me- 
dicinais 

984.0 Campos-tos inorgânicos de chumbo 

984.1 Compostos orgdnicos cle chumbo 

984.8 Outros 

984.9 Núo especificados 

985 Efeito tóxico de outros metais 

Inclui: proveniente de todas as fontes, exceto de compostos me- 
dicifiais 

985.0 Mercúrio e seus compostos 
Doença de Minamata 



ZESÓES E ENVENENAMENTOS 541 

985.1 Arsbnico e seus compostos 

935.2 Manganês e seus compostos 

985.3 Berílio e seus compostos 

985.4 Antidnw e seus compostos 

985.5 Cádmio e seus compostas 

985.6 Cromo 

985.8 Outros 

985.9 Não especificados 

986 Efeito tóxico do moiióxido de carbono 

Inclui: proveniente de todas as fontes 

987 Efeito tóxico de outros gases, emanações ou vapores 

987.0 &es liquefeitos de petróleo 

Butano Propano 

987.1 Outros hidrocarbonetos gasosos 

987.3 Dióxido de enxofre 

987.4 Freon 

987.5 Gás lacrimog&nico 

Cianeto de bromobenzila lodoacetiato de etila 
Cloroacetof enona 

987.6 C& cloro 

987.7 Gás do ácido cianidrico 

987.8 Outros 

Emanações de poliéster 

987.9 Náo especificados 
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988 Efeito tóxico de substâncias nocivas ingeridas como alimento 

Exclui: efeitos tóxicos de contruninantes alimentares, tais como: 
afiatoxina e outras micotoxinlis (989.7) 
mercúrio (985.0) 

intoxicação alimentar ( bacteriana ) (005.-) 
reaçóes :ilérgicas a alimentos, tais como: 

eritemu ( 692.5, 693.1 ) 
gastrenterite (558) 

988.0 Peixes e mariscos 

988.1 Fungos 

988.2 Frutos (bagas) e outras plunlas 

988.8 Outras 

988.9 Não especificadas 

989 Efeitos tóxicos de outras substâncias de origem náo 
predominantemente medicinal 

989.0 Acido cianidrico e cianetos 

Cianeto de: 
potássio 
sódio 

Exclui: gases e emanações (987.7) 

989.1 Estricnina e seus sais 

989.2 Hidrocarbonetos clorados 
Aldrin DDT 
Clordane Dieldrin 

Exclui: os solventes hidrocarbonetos clorados (982.-) 

989.3 Organofosforados e carbamatos 
Carbaril Parathion 
D~C~ONOS 

989.4 Outros pesticidas, não classificados em outra parte 

Paralisia produzida por carrapatos 

989.6 Sabões e detergentes 



989.8 Outras 

989.9 Não especificadai 

990 Efeitos das radiações, não especificados 

Doença por irradiação Fototerapia 

Exclui: queimadura de sol (692.7) 
efeitos adversos especificados das radiações. Tais casos 

devem ser classificados de acordo com a natureza do 
efeito adverso, tal como: 

dermatite (692.7, 692.8) 
leuoemia (204-U)8) 
pneumonite (508.0) 
queimaduras ( 940-949 ) 

O tipo de radiação que originou o efeito adverso pode 
ser identificado pelo uso do código E. Se O cbdi o 
E não estiver sendo utilizado, a categoria 990 po f e 
ser usada como uma codificação adicional para iden- 
tificar a radiação como causa. 

991 Efeitos do frio 

991.0 Celadura da face 

991.3 Gelarlirra de outras localizações e as não especificadas 

991.4 Pé de iínersüo 
Pí. dc trincheira 

$91.5 Pérnio 

Hipotcrmia (acidental) 

Exclui: hipotermia não associada a baixa temperatura ambienta1 
( 780.9) 

hipotcrmia subsequente a anestcsia (995.8) 
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991.8 Outros 

991.9 ltT(70 especificados 
Efeitos da congela~áo ou do frio excessivo SOE 

992 Efeitos do calor e da luz 

Exclui: doeiiças das glâiidulas sudoríparas devidas ao calor 
( 705.-) 

hipertermia maligna subsequente a anestesia (995.8) 
queimaduras (940-949) 

9S2.0 Insolação e golpe de calor 
Apoplexia devida ao calor Siríase 
Ictus solaris Termoplegia 
Hipertermia devida ao calor 

992.1 Síncope pelo calor 
Colapso devido ao calor 

992.2 Cãimbras pelo calor 

992.3 Prostração aiiidrótica pelo calor 
Esgotamento extremo pelo calor devido a depleção de água 

Exclui: quando associada com depleçáo de sal (992.4) 

992.4 Prostração pelo calor devâda a depleção de sal 
Esgotamento extremo elo calor devido a depleçáo de sal ou cloreto 

de sódio (e ~ g u a f  

992.5 Prostraçõo pelo calor não especificrrdu 
Prostração pelo calor SOE 

992.6 Fadiga transitória pelo calor 

992.7 Edema pelo calor 

992.8 Outros efeitos do calor 

992.9 Não especificados 

993 Efeitos da pressão atmosf6tica 

993.0 Otite barotraumcftica 
Aero-otite média Efeitos das grandes altitudes sobre 

os ouvidos 
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993.1 Sinusite barotraumática 
Aerossiniisite Efeitos das grandes altitudes so- 

bre os seios paranasais (ou 
acessórios ) 

993.2 Outros efeitos das grandes altitudes, ou os não especificados 
Anóxia devida a grandes Hipobaropatia 

altitudes Mal das montanhas 
Doença (dos ) : 

alpina 
Andes 

993.3 Doença por descompressão Ziruscu 
Doença do ar comprimido 
Mal dos caixões dos mergulhadores Paresia I 
Mal dos caixões 

993.4 Efeitos do ~leslocamento do ar cuusado por explosão 
993.8 Outros 
993.9 Não especificudos 

994 Efeitos de outras causas externas 

Exclui: alguns efeitos adversos não classificados em outra parte 
(995.-) 

994.0 Efeitos do raio 

Choque por raio 
Golpe por raio SOE 

Exclui: queimaduras ( 940-949 ) 

994.1 Afogamento e submersão não mortal 
Cãimbra dos nadadores Imersão 

994.2 Efeitos da fome 
Inanição, por falta de alimentos Privação de alimentos 

994.3 Efeitos da sede 
Privação da água 

994.4 Esgotamento devido a exposição aos elementos clidticos e 
meteorológicos 

994.5 Esgotamento devido a exercício exagerado 
Exercício excessivo 
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Edema de Quiiicke Urticária gigante 

Exclui : urticária : 
devida a soro (999.5) 
de outro tipo especificado (698.2, 708.-, 751.3) 

995.2 Efeito adverso, não especificado, de droga, medicamento w 
substância biológica 

Efeito adverso 
Hipersensibilidade 
Idiossincrasia 
Reação alérgica 

1 a substância medicinal correta admi- 

I nistrada de maneira apropriada 

f Iipersensibilidade SOE a droga 
Reação SOE 

Exclui: intoxicação patológica por droga (292.2) 

Hipersensibilidade SOE Reação alérgica SOE 
Idiossincrasia SOE 

Exclui: tipos especificados de reaçáo alérgica, tais como: 
dermatite (01.-, ô92.-, 693.-) 
diarréia alérgica (558) 
febre do feno (477.-) 

reação alérgica SOE a substância medicinal oorreta e ad. 
ministrada de maneira apropriada (995.2) 

995.4 Choque devido a anestesia 

Choque devido a anestesia no qual a substância correta foi admi- 
nistrada de maneira apropriada 

Exclui: choque pós-operatório SOE (998.0) 
complicações da anestesia durante o trabalho de parto ou 

o parto (668.-) 
efeitos adversos especificados de anestesia, classificados em 

outra parte, tais como: 
hepatite (070.-) 
lesão cerebral anóxica (348.1), etc. 

efeitos adversos, não especificados, de anestesia (995.2) 
superdosagem ou administração de substância errada 

( 968969 ) 
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995.5 Síndrome da crionça espancado ("battered child") 

Criança maltratada do ponto de vista emocional e/ou nutricional 
Síndrome da criança maltratada SOE 

995.8 Outros efeitos adversos especificados, d o  classificados em 
outra parte 

Hipertermia ou hipotermia maligna devida a anestesia 

COMPLICA~~ES DE CUIDADOS CIRÚRGICOS E I L I É D I ~ S  NÃO CLASSIFICADOS 

EM OUTRA PARTE (996999) 

Excliii: complicações especificadas, classificadas em outra parte; 
tais como: 

choque anestésico (995.4) 
desequilíbrio eletrolítico (276.-) 
distúrbios cardíacos funcionais devidos a cirurgia 

cardíaca ( 429.4) 
mau funcionamento de colostomia (569.6) 
psicose pós-operatória (293.-) 
síndrome ( s ) : 

da alça cega (579.2) 
do linfedema pós-mastectomia (457.0) 
pós-cirurgia gástrica (564.2) 
pós-laminectomia (722.8) 

qualquer outro estado patológico classificado em 
outra parte no fndice Alfabético quando descrito 
camo devido a um procedimento médico 

complicações de: 

estados patolbgicos para os quais o procedimento foi 
realizado 

procedimentos cirúrgicos durante o aborto, o traba- 
lho de parto e o parto (830-676) 

efeitos adversos de agentes medicinais (001-799, 995.-) 
iiitoxicaçáo e efeitos tbxicos de drogas e substâncias 

químicas (960-989) 
queimaduras resultantes de aplicações locais ou de 

irradiação ( 940-949 ) 

Nota: E fornecida uma classificação suplementar (código V) des- 
tinada a classificar atendimentos médicos em virtude de con- 
dições pós-operatórias nas quais não existem complicações, 
tais como: 

aberturas artificiais (V44.-) 
ajustamento de prótese (V52.-) 
fechamento de estoma (abertura) externo (V55.-) 
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996 Complicações peculiares a alguns procedimentos especificados 

1:scliii: complicaçóes de anastomose, interna, do: 
trato gastrintestinal (997.4) 
trato urinário (997.5) 

laceração ou perfuração acidentais durante qualquer pro- 
cedimento (998.2) 

outras complicações .especificadas, classificadas, cm outra 
parte, tais como: 

anemia hemolítica (283.1) 
distúrbios cardíacos funcionais (429.4) 
hepatite por soro homólogo (u10.2, 070.3) 

Inclui: complicações, não classificadas em outra parte, devidas a: 

W.O Complicução mecdnica de dispositiuo, implante ou enxerto 
cardíacos 

Colapso (mecânico ) 
Dcslocamento 
Fuga I a 

devidos a: 
Má posição enxerto coronariano ("bypass") 

I Obstruçáo, mecânica marca-passo" cardíaco (eletrodo) 
Perfuraçãc prótese de válvula cardíaca 
Protrusáo 

996.1 Complicaçüo mecânica de outros dispositiuos, implantes ou 
enxertos oasculures 

Estados patológicos relacionados em 996.0: 
devidos a: 

balão intra-aórtico (dispositivo de contrapulsação) 
cateter de diálise 
dispositivo em guarda-chuva na veia cava 
enxerto (substituição) aórtico ( na bifurcação) 
enxerto na artéria carótida ("bypass") 
fístula 
"shiint" I artenovenosos, criados cirurgicamente 

anastomose (interna) 
cateter, colocado 

internamente 
dispositivo eletrônico 

interno 
enxerto ( "bypass" ) 

(em retalho) 
fixação de dispositivo 

interno 
implante 
prótese 
reimplantc 
transplante 

de fonte natural, tal 
como: osso, sangue 
vaso ctc. 

, ou de substituto artificiai, 
tal como: Dacron, 
metal, Silastic, 
silicone, Teflon etc. 
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996.2 Complicoçáo mecdnica de dispositivo, implante ou enxerto 
do sistema nervoso 

Estados patológicos relacionados em 998.0 devidos a: 
eletrodos implantados no cérebro ["marca-passo" cerebral] 
enxerto de nervo periférico 
estimiilador da coluna dorsal 
"sliunt" ventricuIar (comunicante) 

996.3 Co~nplicaçáo mecânica de dispositivo, implante ou enxerto 
geniturinútio 

Estados patológicos rclacionados em 996.0 devidos a: 
catctcr de cistostomia 
c.atett.r.smo uretral 
dispositivo aiiticoiiccpcioiial iiitra-uterino 
reconstrução, por prótese, de canal delcrcnte 
reparaçáo (enxerto) de ureter, sem menqáo de ressecção 

Exdiii: 
coinplicaçóes devidas a: 

anastomosc interna do trato urinário (997.5) 
estomia externa do trato urinário (997.5) 

dispositivo intra-uterino anticoncepcional fiincioiiante 
(V45.5) 

996.4 Cornplica~iio mecât~ica de dispositivo interno, itnplante e 
etxerto ortopédicos 

Estados patológicos em 996.0 devidos a: 
dispositivo interno (de  fixação), tal como unha, placa, haste etc. 
enxerto de ossos, cartilagem, músculo ou tendão 

Exclui: as complica$ies de dispositivos ortopédicos externos, tal 
como : 

úlcera de pressão devida a aparelho de gesso 
(707.0) 

996.5 Complicaçdo mecânica de outras prdteses, implantes ou 
enxertos, especificados 

Estados patolbgicos relacionados em 996.0 devidos a: 
implante de prótese em: 

canal biliar 
mama 
órbita (ocular) 
queixo 

material cirúrgico não absorvível SOE 
outros enxertos, implantes e dispositivos internos não classificados 

em outra parte 

996.6 Infecção e reação infZumut& devidas a prdtese interna, 
implante ou enxerto 

Iilfecçáo (causando I devida a (presença de) qualquer dis- 
obstrução ) positivo, implante ou enxerto re- 

Iiiflamação lacionado em 996.0-996.5 



996.7 Outras complicações de prótese interna, ímplante ou enxerto 
imvlante ou enxerto 

Complicação SOE 
Dor 
Embolia 
Estenose 
Fi1,rose 
Hemorragia 
Trombose 

devida a (presença de) qualqucr dis- 
positivo, implante ou cnxerto re- 
lacionado em 996.0-996.5 

Exclui: rejei<;áo dc transplante (996.8) 

996.8 Coniplicações de órgão transplantado 
Falha ou rejeição de transplante 

996.9 Cornplicaqóes de extremidade reimplantada 

997 Complicaçóes atingindo sistemas e aparelhos especificados, 
não classificadas em outra parte 

Exclui: os estados patológicos relacionados quando especificados 
como : 

causa de choque (998.0) 
complicações de: 

anestesia: 
efeito adverso (001-799, 993.-) 
iiitoxicação ( 968-969) 
no trabalho de parto ou no parto (668.-) 

dispositivo ou enxerto implantados (996.-) 
extremidade reimplantada (996.9) 
órgão transplantado (996.8) 
procedimentos obstétricos (669.4) 

997.0 Conzplicaçóes do sistema nervoso central 

Hipóxia cerebral durante ou resultante de procedimento 
Lesão cerebral aiibxica médico 

997.1 Complicações cardíacas 

Insuficiência cardíaca I durante ou resultante de procedi- Insuficiência cMio-respiratória mento ou 
Parada cardíaca 

Exclui: os estados patológicos relacionados quando são efeitos, a 
longo prazo, de cirurgia cardíaca ou quando são devi- 
dos a presença de prótese no coração (429.4) 
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997.2 Complicações uawuiares periférhs 

Flebite de qualquer localização, ocorrida durante ou resul- 
Tromboflebite tante de procedimento médico 

Exclui: complicações afetando vasos sanguíneos internos tais como: 
artéria mesentérica (997.4) 
artéria renal (997.5) 

os estados patológicos relacionados, quando sáo devidos a: 
cateter ou dispositivo implantado (996.6) 
infusão, perfusão ou transfusão (999.2) 

997.3 Complicações respiratórias 

Pneumonia (aspirativa) resultante de procedimento médico Síndrome de Mendelson 

Exclui: complicaçóes especificadas classificadas em outra parte, 
tais como: 

edema pulmonar pós-operatório (518.4) 
insuficiência respiratória aguda, pós-operatória 

(518.5) 
mau funcionamento de traqueostomia (519.0) 
pulmão de choque (518.5) 
síndrome de desconforto respiratório do adulto 

(518.5) 
síndrome de Mendelson que ocorre durante o trabalho de 

parto ou o parto (668.0) 

Complicações de: 
estomia externa do trato gastrintestinal, não classificada em outra 

Parte 
anastomose e '%ypassm intestinais (internos), não classificados em 

outra parte, exceto quando envolvam o trato urinário 

Insuficiência hepática 
Obstrução intestinal SOE t especificada como devida a um 

Síndrome hepatorrenal procedimento médico 

Exclui: complicações gastrintestinais especificadas, classificadas em 
outra parte, tais como: 

mau funcionamento de colostomia ou enterostomia 
( r n . 6  ) 

síndrome pós-colecistectomia ( 576.0) 
síndromes pós-cinugia gástrica (564.2') 
úlcera gastrojejunal (534.-) 



997.5 Complicações urim'rias 
Complicações de: 

estomia externa do trato urinário 
anastomose e "bypass" internos do trato urinário, incluindo OS 

que envolvam O trato intestinal 
Insuficiência ou falència 

renal ( aguda) 1 especificada armo devida a pro- 
Necrosc tubular ( aguda) I cedimento médico 
Oligúria ou aníiria 

Exclui: complicacões especificadas, classificadas em outra parte, 
tais como: 

estenose pós-operatória de: 
ureter (593.3) 
uretra (598.2) 

997.6 Complicações tardias de c6to de amputação 

997.9 Complicações atingindo outros sistemas especificados do 
corpo, mio classificadas em outra parte 

Síndrome do toque vítreo 

Exclui: complicações especificadas, classificadas em outra parte, 
tais como: 

estenose pós-operatória de vagina (623.2) 
síndrome da laceração do ligamento largo (620.6) 
síndrome pós-menopausa artificial (627.-) 

998 Outras complicações de procedimentos, não classificadas em 
outra parte 

998.0 Choque pós-operatório 

Choque (endotóxico) ( hipovolèmico) ocorrido durante ou resultan- 
( séptico ) I te de procedimento ci- 

Colapso SOE rúrgico 

Exclui : choque : 
anafilático devido a soro (999.4) 
anestésico (995.4) 
conseqüente a aborto (639.5) 
elétrico (994.8) 
obstétrico (669.1) 
traumático (958.4) 

998.1 Hemorragia ou hematoma complicando um procedimento 
médico 

Hemorragia de qualquer localização resultante de um procedimento 
médico 
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Exclui: hemorragia devida a dispositivo ou enxerto implantado 
( 996.7 

quando complica cesárea ou incisão perineal (674.3) 

998.2 Perfuração ou laceração acidental durante um procedimento 

Perfuração acidental de: 

nervo 1 por: cateter 
órgão cndoscópio I durante o 

vaso sanguíneo instrumento procedimento 

sonda 1 médico 

Exclui: complicaçóes especificadas, classificadas em outra parte, 
tais como: 

síndrome da laceraçiio do ligamento largo (620.6) 
perfuração ou laceração causadas por dispositivo implan- 

tado, intencionalmente deixado na incisão cirúrgica 
(996.- 

trauma por instrumentos durante o parto (664.-, 665.- 

998.3 Deisckncia de cicatráz cirúrgica 

Rompimento 
Ruptura de cicatriz c i~rg ica  

Exclui: deiscência de: 
cesárea ( 674.1 ) 
cicatriz perineal, no puerpério (674.2) 

998.4 Corpo estranho esquecido acidentalmente dumnte um 
procedimento médico 

devidas a corpo estranho esquecido acidentalmente 
Obstrução na incisão cirúrgica ou em cavidade do corpo, 
Perfuração subsequentes a um procedimento médico 

Erclui: obstrução ou perfuração causadas por dispositivo implan- 
tado, intencionalmente deixado no corpo (99f3.-) 

998.5 Infecção yds-opezatdria 
A bscesso : 

de incisão 
em ponto cirúrgico 
intra-abdominal 
subfrênico 

Septicemia 

pós-operatória (o) I 

Exclui: infecçáo devida a: 
dispositivo implantado (996.6) 
infusão, perfusão ou transfusão (999.3) 

infecção pós-operatbria em incisão obstétrica (874.3) 



998.6 Fístula pds-operatória persistente 

998.7 Reação aguda a substância estranha acidentalmente de- 
durante um procedimento d d k o  

Peritonite : 
asséptica 
qiií"ca 

W8.8 Outras complicações especificadns de procedimentos. Mo 
classificadas em outra parte 

Enfisema ( subcut%neo ) ( cirúrgico) resultante de um procedimento 
médico 

998.9 Complicação não especifica& & procedimento, Mo 
classificada em outra parte 

Complicação pós-operatória SOE 
Excliii: complicaçiáo SOE de procedimento ou cirurgia obstétricos 

( c369.4 ) 

999 Complicações de cuidados médicos não classificados em 
outra parte 

Incliii: complicações náo classificadas em outra parte de: 
circulação extracorpórea 
diálise ( hemodiálise ) ( peritonial ) (renal) 
imunização 
infusão 
injeção 
inoculaçáo 
perfusão 
terapia (de) (wr ) :  

hiperalimentação 
iiialaçáo 
ventilação 

transfusão 
vacinação 

Exclui: complicações espccificadas, classificadas ein outra parte, 
tais como: 

complicações de dispositivo implantado (996.-) 
demência devida a diálise (293.-) 
dermatite de contato devida a drogas (692.3) 
des uilíbrio hidroeletrolítico (276.-) 7 en,ce alite pós-vacina1 (323.5) 
intoxicação e efeitos tóxicos de drogas e siibstilncias 

quf micas ( 960-989) 
síndronie de desequilíbrio por diálise (276.-) 
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999.0 Vacina generalizada 

999.1 Emboliu aérea 
Embolia aérea de qualqiicr localização consequente a infusão, per- 

fiisão ou transfusão 

Exclui: cinbolia especificada como : 
complicando (a, o) : 

aborto (634-638 com quarto algarismo .6, 639.6) 
gravidez ectópica ou molar (639.6) 
gravidez, pai-to ou puerpério (673.0) 

devida a dispositivo implantado (996.7) 
traumática (958.0) 

999.2 Outras complicações w c u h e s  
Flebite 
Tromboembolismo conseqüente a infusão, perfusão ou transfusão 
Tromboflebite 1 
Exclui: as afecções relacionadas quando especificadas como: 

devidas a dispositivo implantado (99ü.7) 
pós-operatbrias SOE (997.2) 

999.3 Outras infecções 
Infecção 
Sepse I comequente a infusão, injeção, transfusão ou vacinação 
Septicemia 

Exclui: as afr-cções relacionadas quando especificadas, como: 
devidas a dispositivos implantados (996.6) 
pós-operatórias SOE (998.5) 

999.4 Choque anafilático devido a soro 
Exclui: cho ue: 9 alergico SOE (995.0) 

anafilático : 
SOE (995.0) 
devido a drogas e substâncias químicas (995.0) 

999.5 Oictras reações por soro 
Doença: 

das proteínas Exantema por soro 
do soro Intoxicação por soro 

Exclui: hepatite por soro homólogo (070.2, 070.3) 

999.6 Reaçáo devida a incompatibilidade dos grupos ABO 
Reação devida a incompatibilidade de grupos sangüíneos por infu- 

sáo ou transfusão 
Transfusão de sangue incompatível 
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999.7 ReaçCo devida a incompatibilidade Rh 
Reações dcvidas ao fator Rh, por iiifusão ou transfusão 

999.8 Outras reações tranfusionuis 
Choque séptico devido a Reaçúo traiisfusional SOE 

transfusão 
Exclui: choque pós-operatório (998.0) 

999.9 Outras complicações a% cuidados médicos e ~s não 
especificaclas, não chsificadas em outra parte 

Acidente, não especificado, durante a prestação de cuidados mé- 
dicos 

Complicações, não classificadas em outra parte de: 
terapia (por) : 

choque elétrico 
inalação 
ultra-som 
ventilação 

Exclui: complicação náo especificada de: 
fototerapia (990) 
terapia por irradiação (990) 





CLASSIFICAÇAO SUPLEMENTAR DE CAUSAS EXTERNAS 
DE LESOES E ENVENENAMENTOS 

Esta seçiio destina-se h classificação de eventos ambientais, cir- 
cunstdncias e condições consideradas como causa de lesão, envene- 
namento ou outros efeitos adversos. No caso de ocorrer a oportuni- 
dade de um código desta seção ser aplicável, o mesmo deverá ser 
usado jiintamente com um código de um dos capítulos principais da 
Classificaqão Internacional de Doenças, Lesões e Causas de Morte, 
que virá indicar deste modo a natureza da afecção. Na maio- 
ria das vezes, a natureza da afecção será classificada no Capítulo 
XVII, Lesões, Envenenamentos e Violência, havendo então sempre 
a necessidade de um código "E" adicional para a classificação da 
caiisa básica de morte. As causas de morte devem ser tabuladas 
preferivelmente de ambos os modos, isto é, segundo o Capítulo XVII 
e os códigos " E ,  mas, quando apenas um código vier a ser tabulado, 
então o código "E" deverá preferencialmente ser usado em relação 
àquele do Capítulo XVII. Algumas outras afecções que podem ser 
consideradas como devidas a causas externas são classificadas nos 
Capítulos I a XVI da CID, e, para estas, a classificação por meio 
do código "E" deve ser empregada como codificação adicional 
apenas para análises de causas múltiplas. 

Os acidentes por máquinas [exceto os relacionados com trans- 
porte] são classificados na categoria E919, na qual o quarto alga- 
rismo dá margem a uma ampla classificação do tipo de máquina 
envolvido. Caso haja necessidade de uma classificação mais porme- 
norizada do tipo de máquinas, sugere-se o emprego adicional da 
"Classificação de Acidentes Industriais segundo o Agente" pre- 
parada pela Organização Internacional do Trabalho. Esta Classi- 
ficação reproduz-se na Página 723 deste manual, para uso opcional. 

As categorias destinadas a "efeitos tardios" de acidentes e ou- 
tras causas externas encontram-se em E929, E959, E969, E m ,  E989 
e E999. 

Definições e exemplos relativos aos acidentes de transporte 

( a )  Acidente de transportes (E800-EM) 6 qualquer acidente 
ocasionado por um objeto destinado, ou usado no momento do aci- 
dente, principalmente para o transporte de pessoas ou mercadorias 
de um lugar para outro. 
Inclui: acidentes envolvendo: 

aeronaves e espaçonaves ( E W E t W )  
transportes por água (EBUTE838) 
veículos a motor (E810-E825) 
estrada de ferro (E800-EM) 
outros veículos de estrada (E82SE829) 
ve í cu los  não c l a s s i f i c a d o s  e m  outra par- 

te (E846-E848) 
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A ordem de precedência supra será usada cada vez que se classifi- 
quem acidentes que afetam a mais de um tipo de transporte. 

Acidentes eiivolvendo máquinas agrícolas e utilizadas em constmçáo, 
tais como tratores, guindastes e escavadoras são considerados como 
acidentes de transporte somente quando estes veículos se inovimeii- 
tam por traçiío própria [caso contrário os veículos são considerados 
miiqiiiiias]. Aqueles veículos que se podem mover em terra ou sobre 
a água, tais como '3overcraft" e outros veículos anfíbios, são consi- 
derados conio meios de transporte por água quando sobre a água, 
como veíciilos a motor quando em estradr.,; c: como outro veículo 
esp:,zial ;i ;iiotor, esceto os de trànsito, qi:.t:ido sobre a terra mas 
fora da estrada. 

nos esportes que eiivolvem o uso dc transporte mas qiiaii- 
do o veículo de traiisportc não está envolvido no 
acjdeiit~ 

envolvendo veículos que são parte de iim equipamento 
industrial, usados exclusivamente nos locais indus- 
triais 

ocorridos durante o transporte, mas náo relacionados com 
os riscos associados aos meios de transporte; [por 
exeinplo, lesões recebidas durante uma luta a bordo; 
veículo de transporte envolvido num cataclismo tal 
como terremoto; 

ocorridos a pessoas encarregadas da manutenção ou de 
transporte ou de um veículo que não esteja em mo- 
vimento, a nienos que tenham sido lesadas por outro 
veículo em movimento 

( b )  Acidente de estrada de ferro é um acidente de transporte en- 
volvendo um trem ou outro veículo de estrada de ferro que trabalha 
sobre trilhos, estando ou não em movimento. 

Exclui: acidentes em: 
casa de máquiiias ou plataformas giratórias 
oficinas de reparação 
recinto de estrada de ferro mas não envolvendo trem ou 

outro veículo de estrada de ferro 

(c )  Trem ou veículo de estrada de f a r o  é qualquer veículo com 
ou sem composição de carros destinado a trânsito sobre trilhos. 

Inclui: trem movido por qualquer tipo de energia [a vapor] 
[elétrico] [a óleo diesel] 

subterrâneo ou elevado 
trilho único ou trilho duplo 
funicular 



(transitando em sua pr& carro ou trem elétrico 
interurbano 1 pria estrada, não fran- 

bonde interurbano queada a outra espé- 
cie de trânsito 

outros veículos destinados a Lircular sobre vias férreas 

Exclui: carros elétricos interurbanos [bondes] com a indicação de 
estarem transitando sobre trilhos que fazem parte de 
uma via pública ou de uma estrada [definição (n) ]  

(d )  Estrada de ferro é uma via destinada especificamente ao trân- 
sito sobre trilhos, usada para o transporte de passageiros, de merca- 
dorias ou de cargas e que não é franqueada a outro tipo de trânsito 
de veículo público. 

( e )  Acidente de veículo a motor é um acidente de transporte en- 
volvendo um veículo a motor. Define-se como acidente de trânsito 
de veículo a motor ou como acidente não de trânsito de veículo a 
motor, conforme o acidente tenha ocomdo na via pública ou em 
algum outro lugar. 
Exclui: lesão ou dano: 

devida ( o ) a cataclismo 
ocorrida(o) quando o veículo, sem ajuda do funciona- 

mento de seu próprio motor, está sendo carregado, 
ou descarregado de outro meio de transporte 

( f )  Acidente de trânsito de veículo a motor é qualquer acidente 
com veículo a motor ocorrido na via pública [i.e. originando-se, 
terminando ou envolvendo veículo parcialmente na via pública]. O 
acidente de veículo a motor é considerado como ocorrido na via 
pública a menos que haja especificação de outro local, exceto nos 
casos de acidentes envolvendo somente veículos especiais a motor, 
que são classificados como acidente não de trânsito a menos que 
se indique o contrário. 

(g) Acidente de veículo a motor não de trânsito é ualquer aci- 

quer lugar que não seja uma via pública. 
3 dente de veículo a motor que ocorre em sua totalida e em qual- 

( h )  Via pública (ou de trânsito) ou rua é a largura completa 
entre linhas de propriedade [ou outros limites semelhantes] de todo 
lugar ou caminho do qual qualquer parte está aberta para uso 
público de veículos, quer por costume, quer por direito. Pista ou 
leito de rua é aquela parte da via pública planejada, melhorada ou 
correiitemente usada para trânsito de veículos. 

Inclui: entrada (pública) de: 
cais 
edifícios públicos 
estações 
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Exelui: caminhos (estradas) em: 
aeroportos 
fazendas 
minas 
pedreiras 
prédios industriais 
propriedades (privadas ) 
terrenos privados 

estacionamento 
lugares longe da estrada 
rampas 

( i )  Considera-se veículo a motor qual uer transporte movido me- 
cânica ou eletricamente, que não circu ? a sobre trilhos e no qual, 
ou pelo qual, qualquer pessoa ou objeto possa ser transportado, ou 
movido por uma estrada. Quaisquer objetos, tais como reboques, 
embarcação costeira, trenós ou vagões que sejam rebocados por 
um veículo a motor, são considerados como parte do mesmo. 
Inclui: automóvel [de qualquer tipo] 

bicicleta [motorizada] ou motoneta 
caminhão 
caminhão-bomba 
caminhão de mudanças 
Bnibus elétrico (ou trole) que não transite sobre vias férreas 

compressora de estrada 
máquina ( de) : 

agrícola ou industrial 
construção 

trator, tan ue de guerra, 
nivela 3 or de estradas 
ou veículos similares 
de rodas ou esteiras 

motocicleta 
6nib.u~ 

quando movidos por força 
própria 

Ex~lui: transportes usados somente para transportar pessoas ou ma2 
teriais dentro de um mesmo edifício, tais como: 

caminhões (de) : 
elétricos usados somente dentro de uma dependência 

industrial 
bagagem ou de correio, usado somente nas estaçóes de 

estrada de ferro 
elevadores prediais 
guindastes móveis sobre plataforma 
vagão ou carro Dara transporte de carvão em minas 

( j )  Motocicleta é um veículo a motor de duas rodas que possui 
um ou dois assentos para os passageiros e algumas vezes uma ter- 



ceira roda para manter um carrinho lateral. O carrinho lateral 6 
considerado parte integrante da motocicleta. 
Inclui : bicicletas 

motonetas I motorizadas (os ) 
triciclos 

( k )  Veículo especial a motor é um veículo de modelo es cial 
que lhe permite transitar em terrenos duros ou moles ou so r re a 
neve. Exemplos de modelo especial são os de construção elevada, 
de rodas e pneumáticos especiais, de tração por esteiras ou supor- 
tados sobre colchão de ar. 
Inclui: "hovercraft", de uso em terreno firme ou em pântanos 

tanque de guerra 
veículo para mover-se sobre a neve 

(1) Condutor de veículo a motor é o ocupante que o faz funcionar 
ou o que está destinado a faze-10 funcionar. Motociclista e o condutor 
de uma motocicleta. Os outros ocupantes autorizados de um veí- 
culo a motor são os passageiros. 

(m) Outro veículo de estrada é qualquer mecanismo, exceto um 
veículo a motor, no qual ou pelo qual qualquer pessoa ou objeto 
possa ser transportado em uma via pública. 
Inclui: animal atrelado a um veículo para o transporte 

animal transportando uma pessoa ou mercadorias 
bicicleta [veiculo de pedal] 
bonde 
triciclo 
veículo de tração animal 

Exclui: veículo pedestre [definição (q)] 

(n)  Bonde é um veiculo destinado e usado principalmente para 
transportar pessoas dentro de uma municipalidade, correndo sobre 
trilhos, sujeito As regras do trhsito, e que utiliza para seu percurso 
parte de uma rua ou via pública. Carro que seja rebocado por um 
bonde é considerado parte do mesmo. - 

Inclui : bonde (de qualquer tipo) 
bonde ou bole 
bonde : quando esteja especificado 

eldtrico I 
que está operando em 

interurbano uma rua ou via pública 

trole SOE 

(o)  Veículo a pedal é um veículo de transporte por estrada mo- 
vido somente por meio de pedais. 
Inclui: bicicleta 

triciclo 
velocípede 

Exclui: bicicleta motorizada [definição ( i ) ]  
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(p)  Ciclista é qualquer pessoa que viaja sobre um veículo a pedal 
ou no carrinho lateral de tal. veículo. 

(q )  Veículo pedestre é um veículo acionado por pessoa, mediante 
o qual um pedestre pode deslocar-se de maneira diferente da marcha 
ou mediante o qual um pedestre pode mover outro pedestre de um 
lugar a outro. 

Inclui: berço sobre rodas sem tr~ção animal e 
cadeira de roda trenó não motorizado 

(não motorizada) esqui 
camnho : patim de: 

deslizador gelo 
de criança rodas 

carrinho de mão patinete 

(r) Pedestre é qualquer pessoa envolvida em um acidente, mas 
que no momento em que o mesmo ocorreu não estava viajando den- 
tro de (ou em) veículo a motor, trem, bonde, transporte animal 
ou outro veículo, ou sobre bicicleta ou sobre animaI. 

Inclui: pessoa: 
a pé 
dentro ou dirigindo um veículo pedestre 
reparando o motor de um veículo 
trocando os pneus de um carro 

(s) Embarcaçáo ou transporte aquático é qualquer mecanismo 
para o transporte de passageiros ou de mercadorias por água. 

(t) Embarcação pequena é qualquer embarcação impulsionada 
por remos ou por um motor pequeno, com capacidade de menos 
de 10 passageiros. 

Iiicliii: balsa bote de remo curto 
barco (pequeno) para canoa 

pescar (de fundo catraia ( a  remo) 
plano ) jangada 

barquinho pequeno barco (a motor) 
bote (de): 

SOE 
pequeno a motor 
remos 

Exclui: 1)alsa (ancorada) usada como plataforma para saltos (de 
natação) 

barcaça ( lancha) 
barco salva-vidas (em uso depois de abandonar o navio) 
iate 



ju)  Aeronave é qualquer veículo para o transporte de passageiros 
ou de mercadarias por via aérea. 
Inclui: aeroplano ou avião bombardeiro 

(de qualquer tipo) dirigível 
avião militar pára-quedas 
balão ( aerostático) planador 

(v )  Avião comercial de transporte é um mecanismo destinado ao 
transporte coletivo de passageiros ou de carga por via aérea que 
esteja operando por linhas comerciais com fins lucrativos, ou para 
as autoridades governamentais, com a. exceção dos aviões militares. 

Para a definição de acidentes de estrada de ferro e de termos rela- 
cionados aos mesmos, ver as definições de ( a )  a (d).  

Exclui: acidentes envolvendo trem de estrada de ferro e: 
aeronave ( E M - E M )  
embarcaçáo ou transporte aquático (E830-E838) 
veículo a motor (E810-E825) 

Os seguintes subgrupos, indicados pela adição de um quarto alga- 
rismo, estão destinados a ser usados com as categorias E800-E807 
com o fim de identificar a pessoa lesada. 

.O Empregar10 de estradu de feno 
Qualquer pessoa que, em virtude de seu emprego em co- 
nexão com uma estrada de ferro, pertença ou não a com- 
panhia ferroviária, está exposta a um risco maior de ser afe- 
tada por um acidente de estrada de ferro - 

Inclui : agulheiro maquinista (da 
camareiro de locomotiva) 

carro dormitório pessoal responsável 
carregador pelo(a) : 

( bagageiro) preparação de 
foguista fornecimento 
guarda-freio da alimentação 1 do trem 

guarda-chave correio 

.1 Passageiro de trem 
Qualquer pessoa autorizada, ou com o direito a viajar em 
um trem, exceto os empregados do trem. 
Excliii: pessoa que espera na estação com a intenção de 

tomar um trem (.8) 
pessoa que penetre sem autorização em um trem 

(.8) 
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.2 Pedestre 

Ver a definição (n) 

.3 Ciclista 

Ver a definição (p)  

.8 Outra pessoa especificada 
Inclui: pessoa que esper i na estação com a iiitenção de 

tomar um trem 
pessoa que penetre sem autorização em um trem 

.9 Pessoa Mo especificada 

E800 Acidente de estrada de ferro por colisão com material 
rodante 

Inclui. colisão entre trens ou veículos ferroviários de qualquer tipo 
colisão de estrada de ferro SOE 
descarrilamento consecutivo a colisão prévia: 

SOE 
com material rodante 

E801 Acidente de estrada de ferro por coiisáo com outro objeto 
Inclui: colisão de trem com 

amortecedores ou molas pára-choques 
árvore caída nos trilhos 
bonde 
plataforma 
porteira ou grade 
rocha ou penhasco nos trilhos 
outro veículo não motorizado 
outro objeto 

Exclui: colisão com: 
aeronave ( E840-E842) 
veículo a motor (E810.-, E820-E822) 

ES02 Acidente de estrada de ferro por descamlamento sem 
colisão prévia 

E803 Acidente de estrada de ferro com explosão, incêndio ou 
fogo 

Exclui: explosão ou fogo, cam menção de: 
colisão prkvia (E800.-, E801.-) 
descarrilamento prévio (E802.-) 



E804 Acidente por aueda dentro de, sobre, ou de um trem 

Inclui: queda ocomda ao subir ou descer de um trem 
Exclui: queda ligada a colisão, descamlhamento ou explosão de 

iim trem (E800-E803) 

E805 Acidente por golpe causado por material rodante de 
estrada de ferro 

Inclui : apanhado 
atropelado 
derrubado 
esmagado 
lesado 
morto 

, por um trem ou por uma de suas partes 

Exclui: pedestre atingido por objeto colocado em movimento por 
um trem ( E806 - ) 

E806 Outros acidentes especificados de estrada de ferro 

Inclui: golpe dado por objeto que caia em trem 
lesão causada por porta ou janela de trem 
trem atingido por: 

avalanche : 
árvore 1 
rocha ou pcnhasco 
terra SOE 
outro objeto i cYh 

I 

veículo de tráfego não motorizado ou pedestre atingido por 
objeto colocado em movimento por um trem 

Exclui: acidente de estrada de ferro devido a cataclismo (E908- 
E909 

E807 Acidente de estrada de ferro de natureza não especificada 

Inclui: acidente de estrada de ferro SOE 

encontrado morto ) na via férrea SOE 
traumatizado 

Para as definições de acidente de trânsito de veículos a motor e de 
termos relacionados ao mesmo, ver as definições de (e)  a (k) .  
Exclui: acidentes envoivendo veículos a motor e aeronave (E840- 

E845) 
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Os seguintes subgrupos, formados pela adição de um quarto alga- 
rismo, destinam-se a ser usadas com as categorias E810-E819 para 
identificar a pessoa traumatizada. 

.O Condutor de veículo a motor, exceto de motocicleta 
Ver a definição (1) 

.L Passageiro de veiculo a motor, exceto de motocicleta 
Ver a definição ( 1) 

.2 Motociclista 
Ver a definição (1) 

.3 Passageiro de motocicleta 
Ver a definição ( 1) 

.4 Ocupante de um bonde 

.5 Pessoa montada em animal ou ocupante de &lo de traçáo 
animal 

.6 Ciclista 
Ver a definição ( p) 

.7 Pedestre 
Ver a definição ( r )  

.8 Outra pessoa especificada 
Induí: ocupante de veículo diferente dos mencionados 

acima 
ocupante não autorizado de veículo a motor 
pessoa que ocupa um trem ferroviário afetada pelo 

acidente 

.9 Pessoa não especificada 

E810 Acidente de trânsito por colisão entre veículo a motor 
e trem 

Exclui: colisão de veículo a motor com objeto colocado em movi- 
mento por trem ferroviário (E815.-) 

'trem ferroviário atingido por objeto colocado em movi- 
mento por veículo a motor (E818.-) 

E811 Acidente de trânsito de veículo a motor, saindo e 
retomando à pista, envolvendo colisão com outro veículo 

Inclui: colis,?o cntrc veículo a motor o qual deixa acidentalmente 
a via pública e a seguir retorna, ou a ela ou a pista 
oposta 



(em se tratando de rodovia de pista dupla), e outro 
veículo a motor 

Exclui: colisão na mesma pista quando nenhum dos veículos a mo- 
tor envolvidos saiu e retomou a ela (E812.-) 

E812 Outros acidentes de trânsito por colisão entre veículo a 
motor e outro. veículo a motor 

Inclui: colisão com outro veículo a motor que esteja estacionado, 
parado, enguiçado, danificado ou abandonado na Ma 
pública 

colisão de veículo a motor SOE 

Exclui: colisão coni objeto colocado em moviniento por um outro 
veículo a motor (E815.-) 

colisão de veículo a niotor que retorna a pista com outro 
veículo a motor (E811.-1 

E813 Acidente de trânsito por colisão entre veículo a motor e 
outro tipo de veículo 

Inclui: colisáo entre veículo a motor de qualquer tipo e: 
outro veículo de estrada (não motorizado) como: 

animal trhnsportando uma pessoa 
bicicleta 
veículo de tração animal 

bonde 

Exclui : colisão com: 
objeto colocado em movimento por uni veículo de estra- 

da não motorizado (E815.-) 
pedestre (E814.-) 
veículo rodoviário náo motorizado atingido por objeto co- 

locado em movimento por um veículo a motor 
(E818.-) 

E814 Acidente de trânsito por colisão entre veículo a motor e 
um pedestre 

Iiiclui: colisão entre veículo a motor, qualquer tipo, e pedestre 
pedestre atingido, arrastado ou atropelado por um veículo 

a motor de qualquer tipo 

Excliii: pedestre atingido por objeto colocado em movimento por 
veículo a motor (E818.-) 
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E815 Outros acidentes de trânsito por colisão de veiculo a motor 
em via pública 

Inclui: colisiio (devida a perda de controle) (na via pública) 
entre veículo a motor de qualquer tipo, e: 

animal (sem guarda) (em rebanho ou manada) 
defensas (guard-rail) ou cercas limitantes 
desmoronamento ou deslizamento de terra (imóvel) 
divisor entre pistas 
ilha de segurança 
objeto colocado em movimento por trem ferroviário 

ou por veículo (motorizado) (não motorizado) 
objeto lançado na frente do veículo a motor 
parede de corte lia terra feito para a estrada 
pedra caída, sinal de trânsito, árvore, poste utilitário 
pilar (de ponte) (de viaduto) 
sinal ou marco de transito temporários 
outro objeto, fixo, mbvel ou ern.movimento 

Exclui : 
colisão com: 

desmoronameiito ou deslizamento de terra em movimento 
( E909. - ) 

qualquer objeto que se ache fora da via pública (devido 
a perda de controle (E816.-) 

qualquer ob'eto que deveria estar normalmente fora da 1 via púb ica ou estrada, sem o conhecimento prévio 
de que estava nela (E816.- j 

veículo a motor que esteja estacionado, parado, engui- 
çado. danificado ou abandonado na via pubiica 
(E812.-) 

veículo a motor atingido por objeto: 
colocado em movimento por trem ou por 

veículo de trânsito (motorizado ) ( não-motorizado ) 
(E818.-) 

lançado lia direção de ou sobre o mesmo (E818.-) 

E816 Acidente de trânsito por perda de controle de veículo a 
motor, sem colisão, em via pública 

Inclui: veículo a motor: 
com perda de controle (por) 

condutor haver adormecida 
desatençáo do condutor 
estouro ou ruptura de 

pneumático 
falha de parte mecânica 
velocidade excessiva 

que não consegue fazer 
a curva. 

capotarnento 
colisão com objeto fo- 

ra da via pública 
parada abrupta fora 

da via pública 



Exclui: colisão em via pública apbs perda de controle (E810-E815 
perda de controle de  veículo a motor após colisão em via 

pública (E810-E815) 

E817 Acidente de trânsito ocorrido ao subir ou descer de um 
veículo a motor, sem colisão 

Inclui: aprisionamento pela porta de um 
veículo a motor sem colisão 

lesão por partè móvel de um veículo I ao subir ou descer 

queda da escada. de um 6nibus do mesmo 

Giieda de um vekulo a motor na rua j 

E818 Outros acidentes de transito de veículo a motor, sem 
colisão 

Inclui: envenenamento acidental por gás 
de exaustáo gerado por 

explosão de qualquer parte de um 
fogo surgido em um 
impacto : 

por um objeto lançado em, 
ou contra um 

por lançamento contra uma parte 
de, ou objeto dentro de um 

lesão por: 
alguma peça ou parte em 

movimento de um 
haver sido empurrado de um 

objeto caindo em ou sobre um 
objeto lançado contra ou dentro 

de um 
queda de um 
ruptura de qualquer parte de um 
salto de um 

veículo a niotor em 
marcha 

veículo a iiiotor em 
marcha 

colisão de trem ou de veículo rodoviário, exceto veículo a 
motor. com objeto colocado em movimentopor veículo 
a motor 

pedestre, trem ou veículo rodoviário (motorizado) (não-mo- 
torizado) atingido por objeto colocado em movimento 
por veículo a motor 

veículo a motor atingido por objeto colocado em movimento 
por trem ou veículo rodoviário (motorizado) (não-moto- 
rizado ) 
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Exclui: colisão entre veículo a motor e: 
objeto colocado em movimento por trem ou veículo 

rodoviário ( motorizado) (não motorizado ) ( E815.-) 
objeto lançado contra veículo a motor (E815.-) 

pessoa intoxicada por monóxido de carbono gerado por veí- 
culo a motor estacionado fora da rodovia com o motor 
em movimento (ligado) (E868.2) 

E819 Acidente de trânsito de veículo a motor, de natureza não 
especificada 

Inclui: acidente de trânsito SOE 
acidente de trânsito de veículo a motor SOE 

Para as definições e termos relativos aos acidentes de veículo a mo- 
tor não devidos ao trânsito, ver as definições de ( a )  a (k). 

Inclui: acidentes de veículos a motor com e sem colisão que ocor- 
rem inteiramente fora da via pública ou rodovia 

acidentes por veículo a motor usados em atividades recrea- 
tivas ou esportivas fora da via pública ou rodovia 

Exclui: acidentes por veículo a motor e: 
aeronave ( E840-E845) 
veículo de transporte por água (E830-E838) 

acidentes, que não em via pública ou rodovia, envolvendo 
maquinaria agrícola e de construção, mas não outro 
veículo a motor (E919.0, E919.2, E919.7) 

Os seguintes subgrupos, indicados pela adição de um quarto alga- 
rismo, destinam-se a ser usados com as categorias E820-E825 para 
identificar a pessoa traumatizada. 

.O Condutor de veículo a motor, exceto de motocicleta 

Ver a definição (1)  

.1 Passageiro de veiculo a motor, exceto de motocicleta 

Ver a definição (1) 

.2 Motociclista 

Ver a definição ( 1  ) 



.3 Passageiro de motocicleta 

Ver a definição (1) 

.4 Ocupante ak bonde 

.5 Pessoa montada em animal, ou ocupante de veículo de traçúo 
animal 

.6 Ciclista 

Ver a definição ( p )  

.7 Pedestre 

Ver a definição ( r )  

.S Outm pessoa especificada 
Inclui: passageiro (ocupante) não autorizado de veículo a 

motor 
ocupante de veiculo diferente dos .mencionados 

acima 
pessoa ocupante de trem ferroviário afetada pelo 

acidente 

.9 Pessoa náo especificada 

E820 Acidente envolvendo veículo a motor para movimentação 
sobre a neve, exceto os de trânsito 

Inclui: atingido ou apanhado por I veículo a motor para 
atropelado ou arrastado por movimentação so- 
capotamento (emborcamento) de bre a neve (mas 
quebra de parte de não em via públi- 
queda de 

colisão de veículo a motor para inovimentação sobre a' neve 
com: 

animal (montado) 
outro veículo a motor, fora da via pública 
outro veículo especial a motor, exceto os para movimen- 

tação sobre a neve 
trem 
veículo de tração animal 
outro objeto, fixo ou em movimento 

lesão causada por aterrisagem acidentada de veículo a 
motor para movimentação sobre a neve (após elevar- 
se do solo em terreno acidentado) 

Exclui: acidente em via pública envolvendo veículo a motor para 
movimentação sobre a neve (E810-E819) 
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E821 Acidente envolvendo outro veículo 
os de trânsito 

Inclui: atingido ou apanhado por 
atropelado ou arrastado por 
capotamerito ( embrcamento ) de 
lançado contra alguma parte 

ou peça de 
lançado contra objeto em 
quebra de parte de 
queda de 

especial a motor, exceto 

veículo especial a 
motor, exceto 
os para movi- 
mentação sobre 
a neve (mas 
~ ã o  em via pú- 
blica) 

colisão com: 
animal ( montado ) 
outro vcículo a motor, fora da via pública 
outro veículo especial a motor, exceto os para movimen- 

tação sobre a neve 
veículo de tração animal 
outro objeto, fixo ou em movimento 

Exclui: acidente envolvendo "hovercraft" sobre a água (E830-E838) 
acidente na via pública envolvendo veículo especial a motor 

( E810-E819) 
colisão entre veículo a motor para movimentação sobre a 

neve e outro veículo especial a motor (E820.-) 

E822 Outros acidentes de veículos a motor, exceto os de 
trânsito, por colisão com um objeto em movimento 

Inclui: colisão, mas não em via pública, entre veículo a 
motor e: 

animal 
outro veículo a motor, exceto veículo especial a motor 
pedestre 
trem 
veículo não motorizado 
outro objeto em movimento 

Exclui: colisão com: 
outro veículo especial a motor (E821.-) 
veículo a motor para movimentação sobre a neve 

( E820.-) 

E823 Outros acidentes de veículos a motor, exceto os de 
trânsito, por colisão com objeto parado 

Inclui: colisão, mas não em via pública, entre veículo a motor, 
exceto veículo especial a motor, e qualquer objeto, 
fixo ou m6ve1, mas não em movimento no momento 
da colisão 
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E824 Outros acidentes de veículos a motor, exceto os de 
trânsito, ocorridos ao subir ou descer de veiculos a motor 

Inclui: colhido ou apanhado pela 
porta ou portinhola de 
veículo a motor 

lesão produzida por parte 
ou peça em movimento 
de um veículo a motor 

queda 

ao subir ou descer de veí- 
culo a motor, exceto veí- 
culo especial a motor, 
não na via pública 

ES25 Outros acidentes de veículo a motor, exceto os de 
trânsito, de outra natureza e de natureza não especificada 

Incl~i: acidente de veículo a motor, exa 
envenenamento acidental por 

monóxido de carbono 
gerado por um 

explosão de qualquer parte de um 
fogo iniciado em 
impacto por um objeto lançado 
em, contra ou sobre um 
lesão por: 

qualquer parte de, ou objeto 
dentro de um 

alguma peça movediça de um 
haver sido empurrado de um 

objeto que caia em, ou sobre, um 
quebra ou ruptura 'de qualquer 

parte de um 
queda de um 
salto de um 

os de trânsito, SOE, 

veículo a motor, ex- 
ceto veículo es- 
pecial a motor, 

. quando em movi- 
mento, mas náo 
cm uma via pú- 
blica 

Exclui: impacto por objeto que caia de ou em um veículo a motor 
estacionado (E916) 

intoxicação por monóxido de carbono ou gás de exaustão 
gerado por veículo a motor estacionado fora da rodo- 
via com o motor em movimento (ligado) (E868.2) 

queda de ou em veículo a motor estacionado (E884.9, 
E885 

Os acidentes de outros veículos de estrada são acidentes de trans- 
porte que afetam veiculo's de estrada não motorizados. Para as defi- 
nições de outros veículos de estrada e de termos relacionados, ver 
as contidas de (m) a(o). 
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Inclui: acidentes por outros veíoulos de estrada utiHzados em ati- 
vidades recreativas e esportivas 

Exclui: colis5o de outro qualquer veiculo de cstmda com: 
aeronave (@84@E845) 
trem (E801.-) 
veículo a motor (E813.-, ~826-ES22) 

Os seguintes subgmpos indicados pela adiçiío de um uarto algaris- 
mo destiiiam-se a scr usados com as categorias E828-E para iden- 
tificar a pessoa traumatizada. 

L 
.O Pedestre 

Ver a definisão ( r )  

.1 Ciclista 
Ver a definição (p) 

.2 Pessoa montadu em animal (pessoa a caualo) 

.3 Ocupante de ueículo a traçúo animal 

.4 Ocupante de bonde 

.8 Outra pessoa especificada 

.9 Pessoa não especificada 

E826 Acidente causado por veículo a pedal 

Inclui: acidente de veículo a pedal SOE 
colisão entre um veículo a pedal e (um): 

animal (montado) ( em rebanho) (abandonado) 
outro objeto fixo, móvel ou em movimento, mas nZo o 

posto eni movimento por uma aeronave, um trem 
ou um veículo a motor 

outro veículo a pedal 
pedestre 
veículo de estrada não motorizado, qualquer 

emaranhar-se nas rodas de um veículo a pedal 
lesão por objeto em queda ou lançado sobre uma bicicleta 
queda de uma bicicleta 

de um veículo a pedal tombo 

E827 Acidente causado por veículo de traçáo animal 

Inclui: colisão entre um veículo de tração animal e (um) 
animal ( montado ) ( em rebanho) ( abandonado) 
outro objeto fixo, móvel ou em movimento, mas não o 
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posto em movimento por uma aeronave, um trem 
ou um veiculo a motor 

pedestre, transporte ou veiculo para pedestres 
veículo de estrada não motorizado, exceto veiculo a pedal - 

atropelado por 
capotarnento (emborcamento) de de traC'zo 
derrubado por 
lançado de 

1 1 animal 

Exclui: colisão de animal montado com: 
veículo a pedal (EM.-) 

E8es Acidente envolvendo animal montado 

Inclui: ~0lisZi0 entre animal montado e: 
outro animal 
veículo de estrada não motorizàdo, exceto veículo de 

tração animal e a pedal 
pedestre ou veículo pedestre 
outros objetos, fixos, móveis ou em movimento, que não 

tenham sido postos em movimento por veiculo a mo- 
tor, trem ou aeronave 

arremessado contra 1 
atropelado por 
derrubado m r  
queda d e  A 

I animal montado I 

Exclrii: colisão de animal montado e: 
veiculo de tração animal (Em.-) 
veículo a pedal (E826.-) 

ES29 Acidentes de outros veiculos de estrada 

Inclui: acidente ao subir ou descer de 
apanhado pela porta de 
descarrilamento de 
impelido por um objeto sobre de estrada *O 

incêndio em um classificável em E826 

queda em, sobre ou de I aE828 
quebra de parte de 
colisão entre bonde ou.,veículo de estrada não motorizado, 

exceto os casos classificados em E828 a E828, e: 
animal (não montado) (não cavalgado) 
outro veículo de estrada não motorizado, não classificado 

em E828 a E828 
pedestre 
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outros objetos, fixos, móveis ou em movimento, que não 
tenham sido postos em movimento por veiculo a 
motor, trem ou aeronave, 

acidente de veículo de estrada não motorizado SOE 
acidente de bonde SOE 

Exclui: colisão com: 
animal montado ( E828.-? 
veículo a tração animal (E827.-) 
veículo a pedal ( E(826.-) 

Para a definição de acidentes em transportes por água e termos 
correlatos, ver as definições (a) ,  (s)  e ( t  ). 
Inclui: acidentes de veículos de transporte por água durante at;- 

vidades recreativas 
Exclui: acidentes comprometendo aeronave, inclusive objetos colo- 

cados em movimento por aeronave, e veículo de trans- 
porte por água (E840-E845) 

Os seguintes subgrupos, indicados pela adição de um quarto alga- 
rismo, destinam-se a ser usados com as categorias Em-E838 para 
indicar a pessoa traumatizada. 

.O Ocupante de pequena embarcação, sem tração 

.1 Ocupante de pequena embarcação, com traço'o 
Ver definição ( t )  
Exclui: esquiador aquático (.4) 

.2 Ocupante de outro tipo de embarcação, que seja membro da 
tripulação 
Exclui: pessoas (que) : 

encarregadas de prestar seMços aos passageiros 
[camareiros, médicos de bordo, provedores 
ou abastecedores dos passageiros] 

ocupadas n ,  operações da embarcação 
trabalham a bordo, durante a viagem em outros 

serviços [músicos, vendedores de lojas e fun- 
cionán'os de salões de beleza] 

.3 Ocupante de outro tipo de embarcação que não seja membro 
da tripulação 
Incliii: ocupante de lancha salva-vidas, que não seja mem- 

bro da tripulação, depois de haver abandonado 
o barco 

passageiro 
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.4 Esqwadin aquático 

.6 Doqueiros, estivadures 
~nclui:' trabalhadores empregados nos cais em manobras de 

carga e de descarga dos navios 

.8 Outra pessoa especificada 
Inclui: funcionários do serviço de i m i g r a e  ou de alfh- 

dega a bordo do navio 
pessoa que: 

acompanha um passageiro ou um membro da 
tripulação 

visita o navio 
prático de porto 

.9 Pessoa não especificada 

E830 Acidente de transporte por Bgua que cause submersão 

Inclui: afogamento ou submersão devido a: 
aueda ou salto de uma embarcação: 

avariada por colisão ou choque 
em chamas 

afundamento 
submersão 1 de urna embarcação 
tombo 
outro acidente de transporte por água 

E831 Acidente de transporte por Bgua que cause outro tipo de 
traumatismos 

Inclui: esmagamento entre barcos devido a acidente, com colisão, 
de transporte por água 

esmagamento por uma lancha salva-vidas depois de haver 
abandonado o barco 

impacto causado por objeto que cai devido a acidente ocor- 
rido em transporte por água 

impacto dado por barco ou por uma de suas partes ao 
cair ou saltar de uma embarcaçáo avariada 

traumarismo 
devido a acidente ocomdo em transporte por água, com 

colisão 
qualquer, exceto o devido a submersão e afagamento 

ocomdos* como resultado de acidente em transporte 
por água 
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queda devida a colisão ou a outro acidente ocomdo em 
transporte por água 

queimadura devida a incêndio ocomdo em transporte por 
água 

Exclui: as qrieimaduras ocasionadas por incêndio localizado ou ex- 
plosão a bordo (Em.-) 

E832 Outras formas de submersão ou afogamento acidentais em 
transporte por Bgua 

Inclui: lançado na água pelo movimento de um navio 
levado pela água (por uma onda) do convés de iim navio 
queda de (a)  : 

um navio (na água) 
murada ou tombadilho (de navio) (com submersão na 

água 
Exclui: afogamento o11 submersão de banhista ou mergulhador que 

voluntariamente salta de embarcação não comprome- 
tida em acidente (E910.-) 

E833 Queda de escada (mbvel oui fixa ) portátil ocomda em 
transpokte por água 

Exclui: a queda devida a acidente em transporte por água (E831.-) 

E834 Outras quedas de um nível a outro ocomdas em transporte 
por Bgua 

Exclui: a queda devida a acidente em transporte por água (E831.-) 

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

Exclui: a queda devida a acidente em transporte por água (E831.-) 

E836 Acidente de maquinaria ocomdo em transporte por Bgua 

Inclui: traumatismos ocorrid~s em transporte por água, ocasionados 
pela maquinaria de (da) (do) (dos) : - 

carga 
cozinha 
lavanderia 
pavimento 
sala de máquinas 



E837 Acidente por explosão, inc&ildio oil fogo, dQ em 
por bgua 

Inclui: explos50 da caldeira de um navio a vapor 
fogo ou incêndio localizado a bordo de um navio 

Excliii: embarcação em chamas (devido a colisão ou explosão) 
ocasionando : 

submersão ou afundamento (ES30.-) 
outrds traumatismos (E831.-) 

E838 Outros acidentes, ou não espcdicados, ecorridos em 
transporte por Pgua 

Inelui: acidente de transporte por Bgua SOE 
d o r  excessivo na: 

sala de a uecimento 
saia de ddeiras 
sala de evaporadores 
sala de máquinas 

esmagamento: 
entre dois navios, mas.sem que ocorra acidente de trans- 

porte por Bgua 
por objeto caído de um navio ou no curso das manobras 

de carga e de descarga 
envenenamento acidental por gases ou vapores emanados 

do navio 
impacto: 

recebido durante esqui aquático (colisão entre o esquia- 
dor e a embarca*) 

por uma embarcação ou uma de suas partes, ao cair da 
embarca@ío 

mau funcionamento de central  atÔmica de em- 
barcação movida a energia nuclear 

Para a definiçiio de aeronave e de termos relacionados ver as 
definições contidas em (u) e (v). 

Os seguintes subgrupos, indicados pela adiçáo de um quarto alga- 
rismo, destinam-se a ser usados com as categorias E840-E845 para 
identificar a pessoa traumatizada. 

O Ocupante de nave espacial 
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.1 Ocupante & ammaw militar, qualquer 

Inclui: passageiro (civil) em aeronave militar [do 
( miiitar ) exército] [da força 

tripulação aérea] [da guarda na- 
tropas I cionall [da marinha] 

Exclui: ocupantes de aeronaves operadas sob jurisdição de 
departamentos de polícia .5) 

paraquedista (.7) 

.S Tripulação de aeronave comerciul (p:rzl/ida Ile energiu para 
mouimentq-o) utilizada em transporte de terra a terra 

.3 Outro ocupante de aetonave comercial (provia% de energia 
para mou2mentação) utilizada em transporte de terra a terra 

Inclui: passageira de aeronave (motorizada \ SOE 
pessoal de vôo: 

em v80 de familiarização 
que não seja parte da tripulação 

,4 Ocupante de aeronave comercial (motoriza&) utilizada em 
transporte de terra a ar 

Inclui: ocupante [tripulação] [passageiro] de aeronave 
(moto$zarla) utilizada em atividades como: 

escrita aerea 
lançamento aéreo de paraquedistas 
lançamento aéreo de suprimentos de emergência 
pulverização aérea (semeadura) (contra incêndio ) . . 

pulverização akrea de defensivos agrícolas 
transporte de material de coiistrução [ponte ou 

poste telefanico] 

.5 Ocupante de outra aeronaoe motorizada 

Inclui: ocupante de aeronave particular SOE 
ocupante rtripulação] [passageiro] de aeronave 

(rnotorizad,a ) utilizada em atividades como: 
acrobacias aéreas 
competições de velocidade, aéreas 
operaçces de salvamento resgate) 
vigilância (controle) de tempestades 
vigilância (controle) de trânsito 





E843 

Inclui : 

E844 

Inclui: 

Exclui : 

E&# 

Inclui: 

Exclui: 

asa delta 
balão ( aerostático ) 
papagaio ( arraia) conduzindo uma pessoa 
planador 
planador suspenso (rebocado) 

Queda ocorrida dentro de, sobre cm de aeronave 

acidente ocomdo ao embarcar ou desembarcar de aero 
nave 

queda dentro de, sobre ou de aeronave [de qualquer tipo] 
durante o trânsito, a decolagem ou a aterrissagem, 
exceto aquelas que sejam o resultado de hm acidente 
da aeronave 

Outros acidentes especificados de transporte 

aipirado para dentro das turbinas 
de propulsão a jato 

envenenamento por monóxido de I sem acidente da 
carbono originado por uma I aeronave 
aeronave em trtlnsito 

traumatismo por impacto contra : 
aeronave 
objeto que cai de uma aeronave 

traumatismo causado por : 
hélice em rotação 
maquinaria de uma aeronave 
queda voluntária com para-quedas 

sem acidente 
da aeronave 

qualquer acidente envolveíido outro veículo de transporte 
(motorizado) ( não motorizado ) atingido por objeto 
colocado em movimento por aeronave (motorizada) 

efcitos (de, das) : 
grandes altitudes (E902.-) 
mudança de pressão (E902.-) 

enjôo por viagem aérea &E9031 
traumatismo ocasionado por descida com para-quedas devi- 

do a acidente de uma aeronave ( E M - ~ 8 & )  

Acidente de nave espacial 

acidente de plataforma de lançamento 

efeitos da ausência da força de gravidade em nave a- 
pacial ( E928.0) 
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E W  Acidentes de veículos a motor usados samente no interior 
de edifícios ou em dependências de estabelecimentos 
industriais ou comerciais 

Inclui: acidcnte com, em ou comprometendo: 
carrinho (de bagagem) (de correio) movido a bateria 
carro de carvão em mina 
carro de transporte de toras de madeira 
vagonete, vagão ou elevador (motorizados) em mina 

ou pedreira 
vagão de bagagem de estação (motorizado) 
vagão industrial automotor 
veículo de passageiro utilizado em aeroportos, movido 

a bateria 
colisão com: 

outro veículo ou objeto nas dependências do estabeleci- 
mento 

pedestre 
emborcamento (ou capotamedo) de veiculo motorizado explosão de 
impacto por I industrial ou 

queda de comercial 

quebra. de qualquer parte do veículo 

Exclui: intoxicação acidental por gás de exaustão de veículo não 
classificável em outra parte ( E868.2 ) 

traumatismo ocasionado por guindaste, monta-car.gas 
( ascensor) ou elevador ( E919.2) 

E847 Acidentes de veículos de tração a cabo, exceto os de 
movimentação sobre trilhos 

Inclui: acidente com, em ou comprometendo: 
veículo de tração a cabo, exceto os de movimentação 

sobre trilhos 
cadeira 
gondola de transporte para prática de esqui 

teleférico 
apanhado ou arrastado por veículo de tração a cabo, 
objeto lançado de ou em I exceto os de movi- 
queda ou salto de mentação sobre tri- 
rotura de cabo de I lhos 
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.3 Locais e dependências industriab 

Almoxarif ado Fábrica (usina) industrial 
Dependências industriais Garagem - local de trabalho 
Depósito Loja - local de trabalho 
Dique seco Oficina 
Edifício industrial Pátio: 
Edifício em construção ferroviário 
Estaleiro industrial 

Plataforma de carga (indústria) 
( armazém ) 

.4 h&xll de recreação e esportes 

Acampamento de férias 
Campo de: 

beisebol 
criquete 
futebol 
golfe 

Escola de equitação 
Estádio 
Estância bdnearia 
Ginásio 
Lugar muito frequentado 

em (durante) : 
SOE 
férias 
lago 
montanha 
praia 

Palácio de: 
esportes 
gelo 

Parque de diversões 
Parque público 
Piscina pública 
Pista de corridas 
"Playground", inclusive 

escolar 
Quadra de: 

bola ao cesto 
esportes 
hoquei 
tênis 

Recinto para tiro ao alvo 
( stand) 

Rinque de patinação 

Exclui: piscina em residência ou jardim particular (.O) 

.5 Via pdbliw, rua e estrada 

.6 Edifício públsco 

Edifício (inclusive áreas adjacentes) utilizados pelo público em ge- 
ral ou por grupo particular de pessoai, tais como: 

aeroporto 
armazém 
banco 
café 
cassino 
cinema 
clube 
clube notumo 

estação de rádio 
garagem pública 
hotel 
igreja 
loja comercial 
mercado (empório ou loja de uti- 

lidades) 
palácio de justiça 





quaisquer efeitos adversos ocasionados por drogas corre- 
tas adequadamente administradas em dosagem tera- 
pêutica ou profilsitica (E930-E949) 

Ver o I ndicc Alfabético para encontrar lista mais completa de drogas 
específicas que devem ser classificadas nas subdivisões de qua- 
tro algarismos. 

E850 Intoxicqão acidental por anal&sicos, antipirbticos e 
anti-xeum4ticos 

E850.0 OpMceos e narcóticos correlatos 

Codeína [metilmorfina] Morfiiia 
Heroína [diacetilmorfinal 6pio ( alcalóides ) 
Metadona Petidina [meperidina] 

Acido acetilsalicílico Sais do Bcido salicílico 
[aspirina] 

Derivados arnínicos do 
Bcido salicílico 

EW.2 Anulgt?sicos aromáticos não c ~ f i c a d o s  em outra parte 

Acetanilida Paracetamol [acetaminofentinri] 
Fenacetina [acetofenetidina] 

Aminofenazona [amidopirina] Fenilbutazona 

Indon~etacina Sais de ouro 
Excliii: esteroídes ( E858.0) 

salicilatos (E850.1) 

E850.5 Outros analgésicos não narcóticos 

E850.8 Outros 

Pentazocina 
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E891 Intoxicação acidental por barbituricos 

Amobarbital [arnilobarbitona] Pentobarbital [pentobarbitona} 
Barbital [barbitona] Secobarbital [quinalbarbitona] 
Fenobarbital [fenobarbitona] 
Exclui: tiobarbitúricos ( E855.1) 

E852 Intoxicação acidental por outros sedativos e hipnóticos 

E852.0 ~ u b s t d n h  do grupo do hidrato de cha l  

m2.1 Paraideido 

E852.2 Compostos do bromo 
Brometos Ésteres carbAmicos 
Carbromal (e seus derivados) 

E852.3 Compostos da mstaquolona 

E852.5 Sedativos mistos nãa clussificados em outra parte 

E852.8 Outros 

E852.9 Não especifimh 

Campinido Droga 1 SOE I para dormir 
Líquido 

E853 Intoxicação acidental por tranqüibmtes 

E853.1 Tranquilizantes butfrofen6nicos 
Haloperidol Trifluperidol 
E s p i p n a  

E853.2 Tranquilizantes be-* 
Clordiazepóxido 
Diazepam Medaze~m 
m a m  Nitrazepam 
E853.8 Outros 

E853.9 Não espeeifidos 
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E854 Intoxicação acidental por outros agentes psicotrópicos 

E854.0 Antidepressioos 
Amitriptilina Inibidores da monoarninoxidase 
Imipramina 

E=. 1 Psicodislépticos [alucinógenos] 
Cannabis (derivados da) Mescaiina 
Lisergida [LSD] Psilocina 
Maconha Psilocibina 
Marijuana (derivados de) 

Anfetamina Cafeína 
Exclui: depressores do apetite de açáo central (E858.8) 

E834.3, Estimulantes do sistema neruoso central 
Analkpticos Antagonistas do ópio 

E855 Intoxicação acidental por outras drogas de ação sobre o 
sistema nervoso central ou sobre o sistema nervoso 
autbnomo 

E855.0 Drogas anticonoulsiuantes e antiparkinsoB2anai 
Amantadina Levodopa 
Derivados da hidantoína Succinimidas 
Derivados da oxazolidina 

[pararnetadiona 1 
[ trimetaciiona] 

E855.1 Outros akpressmes do sistema nervoso central 

Anestésicos gasosos Eter 
Anestésicos intravenosos Tiobarbitúrims, tais wmo o tio- 
Derivados halogenados dos pental sódiw 

hidrocWbonetos 

ES55.3 P- [colinkrgicot] 

A&& Pibcarpina 
AnticoWeras€?: 

orgaw, fosforada 
reversível 
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Atropina Hioscina [escopolarnina] 
Derivados doi am8mo Homatropina 

quaternário 

E855.5 si- [adrsnkrnl 
Adrenalina [epinefrina] Noradrenalina 

E855.8 Outros 

E855.9 Não espedfiados 

E856 Intoxicação acidental por antiiiióticos 

E8SI Intoxicação acidental por substhcbs antiinfeocíosas 

E858 Intoxicação acidental por outras drogas 

E858.0 HomiBnios e seus substitutos sintéticos 

ES58.1 Agentes de apk @&mente sisthicrr 

E858.2 Agentes de apk primariamente hetnatológica 

E858.3 Agentes que duam primariamente sobre o aparelho 
cardioo~scular 

E858.4 Agentes que atuam primariamente sobre o a w r e h  
gastrintestinal 

E858.5 Drogas que atuam sobre o metabolismo da água, dos 
minerais e do ác2do úrico 

E858.6 Agentes que dwrm primariamente sobre os músculos lisos 
e esqueléticos e sobre o áparelho respird& 

E858.7 Agentes que d w m  primariamente sobre a pele e 
membranas mucosas e drogas w& em oftalmologirr, 
ot~noluringologia e odontologia 

E858.8 Outras 

E858.9 Não especificadas 



INTOXICA~ES ACXDENTAIS POR OUTRAS N B ~ N C I A S  &LIDAS E 
L Í Q ~ ~ U ,  GASES E VAPORES (E8&0-E869) 

Nota: As categorias encontradas nesta seção estão previstas para 
indicar a causa externa dos estados tóxicos classificáveis em 
980-989. Podem também ser usadas para indicar as causas 
externas de efeitos localizados classificáveis entre 001-799 

E860 Intoxicação acidental por Blcool não classificada em outra 
Parte 

E860.0 Bebidas alcodlicas 

Alcool em preparados para consumo 

E860.1 Outras apresentações de &o01 etílico e as Mo especifkadus 
e seus produtos 

Alcool de cereais SOE Etanol SOE 
Alcool desnaturado 

Alcool de madeira 
Metanol 

Dimetilcarbinol 
Isopropanol 

E860.4 bleo flsel 
6leo fúsel: 

amilico 
butílico 
propílíco 

E860.8 Outros 

E860.9 Não especificados 

E861 Intoxicação acidental por substâncias empregadas para 
limpeza e polimento, desinfetantes, tintas e vernizes 

E861.0 Detergentes e, produtos para ZMmgem e limpeza & cobt?çu 
(rampu), sintéticos 

E861.1 Sabão e derioados 
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E861.3 Outros agentes de limpeza e polimento 

P6s para polimento 

E861.4 Desinfetantes 

Desinfetantes domésticos e outros desinfetantes habitualmente não 
usados em pessoas 

Exclui: ácido carbólico ou feno1 (E864.1) 

E861.5 Tintas que contenhum chumbo 

E861.6 Outras substâncias utilizadas como tintas ou vernizes 

Cores, ou tintas A 61eo 
Lacas 
Tintas, exceto as que contenham chumbo 
Produtos para caiação 

E861.9 Náo especificados 

E862 Intoxicaçáo acidental por derivados do petró 20, outros 
solventes e seus vapores, não classificada em 01 .tra parte 

E862.0 Solventes deriuados do petróleo 

Benzina 
Eter derivados do petróleo 
Nafta 

E862.1 Combustíveis e s u b s t â d  para limpeza, dehad.os do 
petr6leo 

Aditivos antidetonantes Gasolina 
para combustiveis Oleos 
derivados do petróleo Querosene ou parafina 

Benzina 
Exclui: iriseticidas A base de querosene (E863.4) 

E862.2 bkns lubrificantes 

Cera de Farafina 
E882.4 Outros soluentes 
Benzeno Nafta solvente 

E862.9 Não especifkudos 



E863 Intoxicação acidental por preparações químicas e 
farmacêuticas empregadas em agricultura e em 
horticultura, exceto adubos e fertilizantes 

Exclui: adubos e fertilizantes (E866.5) 

E863.0 Znseticidas organoclosados 
Clordaiio Dieldrin 
DDT Endrin 

Hexacloreto de benzeno 
Toxafeno 

E863.1 Znset i c h  organofosforados 
Demeton 
Diazinon 
Diclorvos 
Fensulfotion 
Malation 

E863.2 Carbamatos 
Aldicarba 
Carbar y 1 

Metilparation 
Forate 
Fosdrin 

Propoxur 

E863.3 Misturas de imetiddm 

E863.4 Outros insetkidm e os mio especificados 

E863.5 Herbicidas 
Cloratos Paraquat 
Diquat 2 , 4 - D  
Misturas de adubos e 2, 4, 5 - T 

fertilizantes com 
herbicidas 

- 

Compostos mercuriais orgânicos (usados no tratamento de sementes) 
Pentaclorofenol 

Fluomacetatos Warfarin 
Fosfato de zinco 
Cila e seus derivados 
Tálio 

E863.8 Fumigantes 
Brometo de metila 
Cianetos 

E863.9 Outros e os mio especificados 





E866.0 Chumbo e seus compostos e vapores 

E866.1 Mercúrio e seus compostos e vapores 

E866.2 Antidnw e seus compostos e oapores 

E866.3 Arsdnico e seus compostos e vapores 

E866.4 Outros metais e seus compostos e vapores 
Berílio I Compostos de: 
Cádrnio e seus compostos níquel 
Manganês tálio 
Vapores de bronze Compostos de ferro 

Sais de cobre 

E866.5 Adubos e f@lizantes 
Exclui : misturas com herbicidas ( E863.5) 

E866.6 Colas e crdesiuos 

E866.7 C o d i c o s  

E866.8 Outras 

E866.9 Não especificadas 

E867 Intoxicação acidental por gás de rua 

Inclui: gás (de) : 
encmado ou tubo (natural) (manufaturado) 
huiha SOE 
liquefeito de petróleo, distribuido mediante tubos (puro 

ou misturado com ar) 
monóxido de carbono originado pela combustão incom- 

pleta de gás de rua 

E868 Intoxicação acidental por outros gases de ilumhação ou 
por monóxido de &no proveniente de outras fonitss 

E868.0 Ccfs liquefeito de petróleo erigarrafado 

Butano h . 0 ~ 0  
Gás de hidrocarbonetos 

liquefeito SOE 
Monóxido de carbono 

originado pela combustão 
incompleta dos gases 
acima mencionados 
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E868.1 Outros gases & iluminaçdo e os não especificados 

Acetileno Gás d'água 
Gás SOE usado para iluminação, aquecimento ou para cozinha 
Monóxido de carbono originado pela combustão incompleta dos gases 

acima mencionados 

Inclui: gás de escape de: 
bomba a motor 
motores a g h  
trato5 agrícola, não em circulação ou trânsito 
veículo a motor, não em circulação ou trânsito 
qualquer tipo de motor de combustão, exceto em em- 

barcações 
Exclui: intoxicação por mont5xido de carbono proveniente de: 

aeronave em trânsito ( E M )  
embarcação, navegando ou parada (E838) 
veículo a motor em trânsito (E818) 

E868.3 Modxido de carbono originado pela combustão incompleta 
de outros combustiueis de uso doméstico 

Monóxido de carbono originado pela combustão incompleta de: 
coque 
hulha 
madeira em fogões domésticos OU lareiras 

querosene ou parafina j 
Exclui: monóxido de carbono devido a fumaça e emanações produ- 

zidas por incêndio (E890-E893) 

E868.8 Monóxido de carbono deuido a outras fontes 
Monóxido de carbono proveniente de: 

combustão incompleta de combustíveis para uso industrial 
gás de altos-fomos ou fomos de fundição 
vapores de fomos 

E868.9 Mondzido de carbono Mo especificudo 

E869 Intoxicação acidental por outros gases e vapores 

Exclui: eféitos dos gases usados como anestbsicos (E855.1, E938.2) 
emanações e vapores devidos a incêndio ou explosão 

( E890-E899) 
vapores de metais pesados (E866.0-E866.4) 
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E869.1 D W o  de enxofre 

E869.2 Freon 

E869.3 Gás lam'nwganto 

Acetato de etil-iodo Cloroacetofenona 
Cianeto de bromobenzila 

E869.8 Outros gases e uapores especificados 

Cloro G ~ S  de ácido c ianidr ico  

E8691.9 Gases e vapores mio especificados 

Exclui: reaçáo anormal em paciente causada por procedimentos 
cirúrgicos e médicos, sem menção de acidente ao tem- 
po do procedimento ( E878-879 ) 

superdosagem acidental de droga e administração errbnea 
de droga ( E850-E858) 

E870 Corte, punção, .perfuração ou hemorragia durante 
prestação de c 'dados médicos 

E870.0 Intervenção cirúrgica 

E870.1 Infusão ou transfusão 

E870.2 Hemodiálise ou outras perfusóes 

E870.4 Exame endoscópico 

E870.5 Aspiração de liauidn ou tecido, punção e cateterizaçáo 
[qualquer unu, exceto cateterismo cardiaco] 

Biópsia por aspiração Punção biópsia 
Colheita de amostra de sangue Toracocentese 
Paracentese abdominal 

E870.6 Cateterismo cardíaco 

E870.7 Administração & enemn 

E870.8 Outros 

E870.9 Não especificados 
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E871 Objeto estranho deixado no corpo durante os 
procedimentos 

E871.0 Interuenção cirúrgica 

E871.1 Infusão ou transfusão 

E871.2 Hemodiálise e outras peeusóes 

E871.3 Znjeção ou vacinação 

E871.4 Exame endoscdpzco 

E871.5 Aspiração de tiquidoou tecido, punção e catetekaação 
[qualquer uma, exceto cateterismo cardMco] 

Bibpsia por aspiração Punção -biópsia 
Colheita de amostra de sangue Toracocentese 
Paracentese abdominal 

E871.7 Remoção de cateter ou curatioo 

E871.8 Outros 

E871.9 Não especificados 

E872 Falhas de esterilização durante os procedimentos 

E872.0 Intervenção cirúrgica 

E872.1 Infusão ou transfusão 

E872.2 Hemodiálise e outras perfusões 

E872.4 Exame endoscdpzco 

E872.5 Aspiração de líquido ou tecido, punçl5o e catetedzação 
[qualquer uma, m e t o  cateterismo c o r d b ~ ]  

Bibpsia por aspiração Punção- biópsia 
Colheita de amostra de sangue Toramcentese 
Paracentese abdominal 

E872.6 Cateterismo cardíaco 

E872.8 Outras 

E872.9 Náo especificadoJ 





602 LISTA TABULAR 

E875 Administração de sangue ,outros líquidos, 
medicamentos ou aubstkcias biológicas 
infectadas ou contaminadas 

Presença de 
agente da hepatite por soro homólogo 
bactéria produtora de endotoxina 
pirogênios bacterianos 

E875.0 Substância contaminada transfundidu ou infundida 

E875.1 Substânciu contaminada injetada ou usadrr para d n a ç ã o  

E875.2 Medicamentos ou substancia bio1ógEca contaminados 
admaizstrados por outros meios 

E875.8 Outras 

E875.9 Não especificadas 

E876 Outros acidentes, G 0s não especifi~ados, durante prestaçácl 
de cuidados médicos 

E876.0 Transfusão de sangue incompatíuel 

E876.1 Infusão de líqriido errado 

E876.2 Falha de sutura ou de ligadura durante intemnção cirúrgica 

E876.3 . Cdnula endotraqueal mal posicionada durante 
procedimento anestdsico 

E876.4 Falha na introdução ou na remoção de outras cdnulas 
ou instrumentos 

Exclui: objeto estranho deixado no corpo durante procedimento 
(871.-) 

E876.5 Realização de operação inaproplr'ada 

E876.8 Outros acidentes especificados 

E876.9 Acidente não especifzcculo 

REAÇÃo ANORMAL EM PACIENTE OU COMPLICAÇÃO TARDIA, CAUSADAS 
POR PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E MÉDIOOS, SEM MENÇÃO DE 

ACIDENTE AO TEMPO DO P R O C E D ~ E ~ O  (E878EU9) 

Inclui: reaçáo anormal causada por procedimentos tais como: 
deslocamento ou mau funcionamento de prótese 
insuficiência hepatorrenal pós-operatória 
mau funcionamento de abertura (estornia) extema(o) 
obstrução intestinal pós-operatória 
rejeição de órgão transplantado 
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Exclui: efeito adverso causado por manipulação anestésica corre- 
tamente executada (E937-E938) 

infusão e transfusão, sem menção de acidente de técnica 
ou de procedimento (E930-E949) 

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

E878.0 Znten>e@ío cirúrgica com transplunte de hgãos inteiros 

Transplante de: 
coração 
fígado 
rim 

E878.1 Intervenção cirúrgica com implante de dispositivo interno 
artificial 

Dispositivo ortopédico interno Marca-passo cardíaco 
Implantação de eletrodos no Prbtese de válvula cardíaca 

encéfalo 

E878.2 Intervenção cirúrgica com anustomose, deriuução ("bypass") 
ou enxerto, com implantação de tecidos naturais ou 
artificiais 

Anastomose: Enxerto de vaso sanguíneo, tendão, 
arteriovenosa ou pele 
gastrojejunal 

Exclui: abertura ( estomia ) externa( o ) (E878.3 1 

E878.3 Znteroen@o cirúrgica com formação de abertura (estom2a) 
externu(o) 

Cistostomia 
Colostomia 
Duodenostomia 

Gastrostomia 
Ureterostomia 

E1378.4 Outras cirurgias reparadoras 

E878.6 Remoção de outro órgão ( p a r d )  (total) 

E878.8 Outras 
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E279 Reaçáo anormal em paciente ou complicação tardia, 
causadas por outros pmadimentos, sem mençáo de 
acidente ao tempo do pn>cedUnento 

E879.0 Cateterismo cardíaco 

E879.2 Procedimentos radiol6gicos e radioterapia 
ExcIuí: contrastes radiopacos usados ara procedimentos diagnósti- 

cos radiol6gicos (E947.87 

E879.3 Terapia por choque 
Terapia por: 

choque insulínico 
eletrochoque 

E879.4 Aspiração de líquido 
Punção lombar Toracocentese 

E879.5 Coloqão  de sondu gástrica ou duodenul 

E879.7 Amostra de sangue 

E879.8 Outras 
Transfusão de sangue 

E879.9 Não especificadas 

Exclui: quedas (em ou de) 
edifício em chamas (E890.8, E891.8) 
maquinaria (em funcionamento) (E919.-) 
para dentro da água (com submersão ou afogamento) 

( E910.-) 
para dentro do fogo (E890-E899) 
sobre objeto afiado, cortante ou de ponta (E920.-) 
veículo de transporte (E800-E845) 
veículo não classificado em. outra parte (EME848) 

E880 Queda em, ou de, escadas ou degraus 

E880.0 Escada rolante 

E880.9 Outras escadas ou degraus 
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E881 Queda em, ou de, escadas de mão ou andaimes 

E881.0 Queda de escudo de mão 

E881.1 Queda de andaime 

E882 Queda de, ou fora de, edificios ou outro tipo de 
construção 

Queda de: Queda de cima de: 
balcão ou sacada ponte 
edifício torre 
janela viaduto 
mastro ou pau de bandeira Queda através do telhado 
muro 

Exclui: desabamento de edifício ou construção (E916) 
queda ou salto de edifício em chamas (E890.8, E891.8) 

E883 Queda dentro de um buraco ou outra abertura na 
superfície 

Queda de dentro de: Queda dentro de: 
buraco fossa 
cavidade pedreira 
cova piscina 
dique tanque 
doca seca 

Exclui: queda para dentro da água SOE (E910.9) 
resultando em submersão ou afogamento sem menção de 

lesão (E910.-) 

E883.0 Acidente devido a mergulho ou pulo na água [piscina] 

Golpe ou pancada: 
contra o fundo ao pular ou mergulhar na parte rasa 
na parede ou borda da piscina 
na superfície da água 

Exclui: efeitos da pressão do ar ao mergulhar (E902.2) 
mergulho sem suficiente suprimento de ar (E913.2) 

E883.1 Queda acidental dentro de poço 

E883.2 Queda acidental dentro de bueiro ou boca de lobo 

E883.9 Queda dentro & outros buracos ou aberturas na superficie 
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E884 Outras quedas de um nivel a outro 

E884.0 Que& cEe equipatnento de ap2ayground" 
Exclui: maquinaria de recreaçáo (parque de divcrsóes) (E919.-) 

E884.1 Quedu de penhasco 

E884.2 Quedu da cadeira ou da cama 

E884.9 Outras que& de um nível a outro 

Qiicda de: 
árvore 
barragem 

Queda de: 
monte de ferro 
veículo estacionário 

E885 Queda no mesmo nível por escorregão? tropeção ou traspés 

E886 Queda no mesmo nível por colisão com, ou empurrão dado 
por outra pessoa 

Exclui: esmagado ou empurrado por multidão ou debandada hu- 
maii:c (E917.1) 

E886.0 No esporte 
Tranco ou bote em esporte 
Exdui: chutado, pisoteado, golpeado por objet~, no esporte 

(E917.0) 

E886.9 Outras e núo especificadas 

Queda por colisão de pedestre com outro pedestre 

E887 Fratura de causa não especificada 

E888 Outras quedas, ou não especificadas 

Queda acidental SOE 
Queda no mesmo nível SOE 
Queda por choque contra objeto 

Inclui: asfida ou intoBc@o devidas a idcêndio (combustão) 
fogo resultante de explosão 
queimadura causada pelo fogo 



Exclui: fogo em: 
maquinaria (em funcionamento) ( E919.-) 
veículo de transporte que não seja estacionário 

( E800-E845) 
veículo não classificado em outra parte (E846-E848) 

incêndio criminoso (E968.0) 

E890 Incêndio em habitação particuIar 

Inclui: inchndio em: 
alojamento 
apartamento 
acampamento 
carroção 
casa (de):  

SOE 
fazelida 
hóspedes 
pensão 

garagem privativa 
vivenda ou habitação 

incêndio proveniente de fontes classificadas em E893-E898, 
ocorrido nos edifícios acima mencionados 

E890.0 Explosúo causada por incêndio 

E890.1 Funiaça rest~ltante da combustáo de cloreto de polivinila 
[PVC] e material sinrih, em incdndio 

E890.2 Outrus fumaças e impores causados por incdndio 

Fumaça SOE 
Monóxido de carbono devidos a incêndio em habitação particular 
Vapor SOE I 
E890.3 Queinzaclirra causada por incêndio 

E890.8 Outros acidentes resultantes de incêndio 

Desabamento de 
Impacto dado por objrxto 

que caia de 1 
1 

uma liabitaçáo particular em chamas 
Queda de 
Salto de 

E890.9 Nfio especificado 
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E891 Incêndio em outros edifícios ou em outros tipos de 
construção e os não especificados 

Incèndio em: Incêndio em: 
armazém hospital 
celeiro hotel 
dependências anexas igreja 

de fazendas lar para convalescentes, 
dormitório de instituição para anciãos e outros lares 

educacional análogos 
escola loja comercial 
fábrica teatro 

Incêndio proveniente de fontes classificadas em E893-E898 ocorrido 
nos edifícios acima mencionados 

E891.0 E X ~ ~ O S Ü O  causada por incêndio 
E891.1 Fumaça proveniente da combustão de cloreto de poliuinila 

[PVC] e material similar, em incêndio 

E891.2 Outras fumaças e vapores causados por incêndio 
Fumaça SOEr devidos a incêndio em edifícios ou outros 
Monóxido de carbono tipos de construção 
Vapor SOE 

E891.3 Queimadura causa& por inc&ndio 
E891.8 Outros acidentes resultantes de incêndio 

Desabamento de 
Impacto dado 

que caia 1: Objeto edifício ou outro tipo de construçiio em 

Queda de 
I 
J chamas 

Salto de 

E891.9 Não éspecificado 

E892 Incêndio em lugares que não sejam edifícios ou outras 
construções 

Fogo (não controlável) (de) (em): 
bosque 
feno 
floresta 
madeira de construção 
mina 
prado 
relva 
selva 
túnel 
veículo de transporte [qualquer] exceto em trânsito 



E893 Acidente causado por combustão das vestes 

Exclui: combustão das vestes 
em incêndio (E89GE892) 
por material altamente inflamável (E894) 

E893.0 Por fogo controlado em habitação particular 

Combustão das vestes por: 
fogo normal (de carvão) (de carvão ve- 

getal) (de  eletricidade) (de gás) 
(de hulha) em: 

braseiro 
fogão 
forno 
lareira 

em habitação parti- 
cular (do tipo das 
relacionadas em 

t E890) 

E893.1 Por fogo controlado em outros edificios e outros tipos de 
construções 

Combustão das vestes por: 
fogo normal (de carvão) (de carvão ve- 

getal) (de eletricidade) (de gás) 
(de hulha) em: 

braseiro 
fogão 
forno 
lareira 

em outros edifícios e 
outros tipos de cons- 

truções (do tipo 
das relacionadas 
em E891) 

E893.2 Por- fogo controlado em lugares que não sejam edifícios ou 
outras construções 

Combustão das vestes por: 
fogo de braseiro (controlado), em lugares que não sejam edifí- 

cios ou outras construções 
fogueira 
queima de resíduos (controlada) 

Exclui: incêndios em lu ares que não sejam edifícios (E892) 
queima de resí d uos fora de controle (E892) 

E893.8 De outras fontes 
Combustão das vestes por: Combustão das vestes por: 

cachimbo fósforos 
charuto isqueiros 
cigarro maçarico 
colcha em chamas vela 
ferro de soldar 
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E893.9 Não especificado 

Inclui: combustão das vestes (por fogo controlado SOE) (em 
edifício SOE) SOE 

E894 Combustão de material altamente inflamável 

Combiistão de: 
.álcool 
beazina 
gasolina 
gordura 
parafina 
petróleo 
querosene 

: (com combustão das vestes) 

Exclui: combustão de material altamente inflamável com: 
explosão ( E923.- ) 
incêndio (E890-E892) 

E895 Acidente causado por fogo controlado em habitação 
particular 

Queimaduras por (chama de) fogo normal 
(de carvão) (de carvão vegetal) (de 
eletricidade) (de gás) (de lenha) em: 

braseiro 
fogão \em habitasão particular (do tipo das relacionadas 
forno 
lareira I em E890' 

Exclui: combustão das vestes por estas fontes (E893.0) 
com incendio (E890) 
intoxicação por monóxido de carbono resultante de com- 

bustão incompleta de combustível (E867-868) 
queimadura por objetos aquecidos que não produzem fogo 

ou chamas (E924.-) 

E896 Acidente causado por fogo controlado em outros edifícios 
ou construções e os não especificados 

Queimadura por (chama de) fogo normal 
(de carvão) (de carvão ve etal) (de f eletricidade) (de gás) (de enha) em: 

braseiro 
fogão I em outros edifícios ou construçóes (do tipo das 
fomo relacionadas em E891) 
lareira 
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Exclui: combustão das vestes por estas fontes (E893.1) 
com incêndio (E891) 
intoxicação por monóxido de carbono resultante de com- 

bustão incompleta de combustível (E867-E868) 
queimadura por objetos aquecidos que não produzem fogo 

ou chamas (E924.-) 

E897 Acidente causado por fogo controlado em um lugar que 
não seja um edifício ou outra constniçáo 

Queimaduras por chama de: 
fogo de braseiro (controlado), em lugares que não sejam edi- 

fícios ou construções 
fogueira ( controlada) 
queima de resíduos (controlada) 

Exclui: combustâo das vestes por estas fontes (E893.2) 
com incêndio (E892) 
queima de resíduos fora de controle (E892) 

E898 Acidente causado por outros fogos ou chamas especificados 

Exclui: combustão de: 
material altamente inflamável originada destas fontes 

(E894) 
vestes (E893.8) 

inoêndio ( E890-E892) 

E898.0 Roupas de cama em chamas 

Fogo nas roupas de cama SOE 

E898.1 Outros 

Queimadura por: Queimadura por: 
cachimbo fósforos 
charuto isqueiros 
cigarro Iâmpada 
ferro de soldar maçarico 
fogo em quarto SOE vela 

E899 Acidente causado por fogo não especificado 

Queimadura SOE 
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E900 Calor excessivo 

E900.0 Devido a condições climúticus 
Calor excessivo como causa externa de: 

ictus solaris 
insolação 
siríase 

E900.1 Produzido pelo homem 
Calor (em): 

cozinha 
fábrica 
gerado por veículo de transporte 
sala de: 

caldeira 
fornalha 
secagem 

E900.9 De orige~n não especificada 

E901 Frio excessivo 

E901.0 Devido a condições climáticas 
Frio excessivo como causa de: 

pé de imersão 
ulceras de frio SOE 

E901.1 Produzido pelo homem 

I ar líquido 
Exposição prolongada em : 

Contato com gelo seco congelador 
Inalação de hidrogênio liquido refrigerador 1 nitrogênio liquido 

E901.8 Outros 

E901.9 De origem não especificada 

E902 Pressão atmosférica alta e baixa e variações de pressa0 
atmosférica 

E902.0 Residência ou estadia prolongada em altas altitudex 

Residência ou estadia prolongada em altas altitudes como causa de: 
anóxia e hipóxia 
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barotite, barodontalgia, 
baro-sinusite, barotrauma 
otítico 

doenças (das, dos) : 
Alpes 
altitudes 
Andes 
cordilheirs 
montanhas 

hipobarismo e hipobaropatia 
Síndrome de Acosta 

E902.1 Em aeronaves 

Alteração súbita na pressão do ar em aeronaves durante a decolagem 
ou a aterrissagem como causa de: 

aeroneurose 
doença dos aviadores 

E902.2 Deuida a mergulho 

Elevação da pressão atmosférica como causa de: 
por descida rápida na água doença dos caixões 

em águas profundas 

Redução na atmosférica ao doença dos mergulhadores 
subir a tona após mergulho paresia ou paralisia dos mer- I gulhadores 

E902.S Deuida a outras causas especficadm 

Redução na pressão atmosférica ao subir h superfície retomando de 
lugares profundos 

E902.9 Não esvecificada 

E903 Viagem e movimento 

E904 Fome, sede, exposição aos elementos e negligência 

Exclci: fome, sede e exposição aos elementos resultantes de aci- 
dentes de transporte (E800-E848) 

qualquer afecção resultante de intento homicida (E968) 

E904.0 Abardono e negligência de criança e pessoas desamparadas 

Abandono do recém-nascido 
Falta de cuidado ao nascer 

ou depois do nascimelito 
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E905.1 Aranhas uenenosas 
Tarântula (venenosa) 
Viúva negra 

E905.3 Abelhas, cespas e oespões 
Vespa americana 

E905.4 Centopéias e milípedes cenenosos (tropicais) 

E905.5 Outros artrópodes venenosos 
Picada de: 

formiga 
lagarta 

E905.6 Animais e pluntas marinhos venenosos 
Picada de espinho Picada de: 

de ouriço do mar nematocistos 
Picada de pepino do mar 

água-viva outros animais ou plantas 
anêmona do mar marinhos 
coral 

Exclui: mordediiras e outras lesões causadas por animais marinhos 
não venenosos (E906.-) 

mordedura de serpente do mar (venenosa) (E905.0) 

E905.7 Envenenamento e reações tóricas causados por outras 
pluntas 

Inoculação de venenos ou tóxicos para dentro ou através da pele por 
espinhos de plantas, espinhos de animais e por outros 
mecanismos 

Exclui: lesão perfurante SOE por espinhos de plantas ou de ani- 
mais ( E92Q.8) 

E905.8 Outros, especificados 

E905.9 Não especificados 
Mordedura verienosa SOE 
Picada SOE 

E906 Outras lesóes causadas por animais 

Exclui: envenenamento e reações tóxicas causadas por animais e 
insetos venenosos (E905.-) 

tropeção, traspés, ou queda, contra um animal (E885) 
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E906.0 Mordedura d~ cão 

E906.1 Mordedura de mto 

E906.2 Mordedura de serpentes e lagartos Mo venenosos 

E906.3 Mordedura de outros animuis, exceto artrópodes 
Gatos Roedores, exceto ratos 
Moréia Tubarão 

E906.4 Picada de artrópodes não verwnosos 
Picada de inseto SOE 

E906.8 Outras lesões especificadas cama& por animuis 

Atro elado por animal não montado 
Bica !I a de pássaro 
Cabeçada ou marruda de animal 
Chifrada de animal 
Derrubado por cavalo ou por outro animal, não montado 
Implantação de espinhos de  porco-espinhg 
Pisoteado por animal, não montado 

Exclui : traumatismo causado por animal montado ( E828.- ) 

E906.9 Não especificadas 

E907 Raio 

Exclui: traumatismo por: 

queda de árvores ou outro objeto, causada por raio 
( E916 1 

fogo & ~ a d o ' ~ o r  raio ( E890-E892) 

E908 Tempestades cataclísmicas e enchentes devidas a 
tempestades 

A aceiro r Inundacão 
C uva torrencial Nevasca 
Ciclone Tornado 
Enchente. Veículo de transporte carre- 

causada por tempestade remota gado para fora da estrada 
de natureza cataclísmica resul- pela tempestade 

tante de de elo de neve 3 diretamente resu tante de tempestade 
Furacão 



Exclui: acidente de transporte ocorrido após a tempestade 
(E800-E848) 

ruptura de barragem ou outra estrutura feita pelo homem 
causando enchente (E909) 

E909 Erupções e movimentos cataclísmicos da superfície 
terrestre 

Avalancha Erupção vulcânica 
Desabamento de terra Macaréu, maremoto 
Deslizamento de lama de Ruptura de barragem ou outra 

natureza cataclísmica estrutura feita pelo homem 
causando enchente 

Terremoto 

Exclui: acidente de transporte em que ocorre colisão com avalan- 
cha ou desabamento de terra não em movimento 
( ES00-E848 ) 

macaréu causado por tempestade (E908) 

ACIDENTES DEVIDOS -4 SUBhlERSAO, SUFOCAÇÁO E CORPOS ESTRANHOS 

( E910-E915) 

E910 Afogamento e submersão acidentais 

Inclui: cãibra dos nadadores 
imersão 

Exclui: acidente de mergulho (SOE) (resultando em lesão, excetci 
afogiimento ) (E883.0) 

afogamento e submersão devidos a: 
acidente de maquinaria (E919.-) 
acidente de transporte (ES00-E845) 
cataclismo (E908, E909) 

efeitos da pressão alta e baixa do ar (E902.2) 
lesão por colisão contra objetos em água corrente (E917.2) 
mergulho com suprimento insuficiente de oxigênio 

(E913.2 ) 

E910.0 Ao esquiar na água 

Queda de esqui aquitico com submersão ou afogamento 

Exclui: acidente envolvendo esquiador aquático e embarcação,, re- 
sultando em submersão ou outro tipo de lesão 
(E830.4, E831.4) 
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E910.1 Durante p&ca de outros esportes w dividades recreacio- 
nais usando equipamento de mergulho 

Mergulho : Pesca ou caça submariiia SOE 
com escafandro 
sem escafandro 

E910.2 Durante prática de outros esportes ou atiuidades recreacio- 
nab sem o uso de equipamento de mergulho 

exceto quando realizada em uma embarcação ou com 
Pesca equipamento de mergulho 
ogos aquáticos I, atação SOE 

Passar a vau 
Patinação no gelo 
Pulo voluntário de embarcação, não envôlvida em acidente, para 

natação SOE 

Exclui: pulo na água para salvar outra pessoa (E910.3) 

E910.3 Durante natação ou mergulho para fins outros que Mo re- 
creação ou esporte 

Colocação de redes de pesca 
Construções ou reparos sob 

a água 
Mergulho em busca de pérolas 
Salvamento marinho 
Salvamento ( tentativa) de 

outra pessoa 

: (com equipamento de mergulho) 

E910.4 Em banheira 

E910.8 'Outros 
Afogamento (em) : 

SOE 
piscina 
tanque de. resfriamento 

E910.9 Não especifiuhs 
Queda acidental na água SOE 

E911 Aspiração e ingestão de alimentos que provoquem 
obstrução do trato respiratório ou sufocação 

Asfixia por alimentos [inclüinda asos, sementes, alimento 
Sufocação regurgitado] 



Aspiração e inalação de alimento [qualquer um] (para dentro dc 
trato respiratório) SOE 

Compressão da traquéia 
Interrupção da respiração I por alimento situado no es8fago 
Obstrução da respiração 
Obstrução da faringe por alimento ("bolus") 

Exclui: lesão, exceto asfixia e obstrução de via respiratória, cau- 
sada por alimento (E915) 

obstrução do esôfago por alimento, sem menção de asfixia 
ou obstrução de via respiratória (E915) 

E912 Aspiração e ingestão de qualquer outro objetotou secreção 
que provoque obstrução do trato respiratório ou sufocação 

qualquer ohjeto, exceto alimento, que penetre pela 
Asfixia boca ou pelo nariz 

por muco 

Aspiração e inalação de corpo estranho exceto alimento (pelo trato 
respiratbrio) SOE 

Corpo estranho [bola de gude] [feijão] introduzido no nariz 
Obstrução da faringe por corpo estranho 
Compressão 
Interrupção da respiração por corpo estranho no esôfago 
Obstrução da respiração 1 
Exclui: ferimento. exceto asfixia e obstrução de via respiratória, 

causado por corpo estranho (E915) 
obstruçáo do esôfago por corpo estranho sem menção de 

asfixiâ ou obstruçáo de via respiratória (E915) 

E913 Sufocação mecânica acidental 

Exclui : sufocação mecânica devida a: 
acidente com maquinaria (E919.-) 
cataclismo ( E908-E909 ) 
explosão (E921.- E923.-) 
aspiração ou ingestão de 

alimento (E911) 
corpo estranho (E912) 

E913.0 Na cama c& no berço 
Exclui :i sufocação por saco plástico ( E913.1) 

E913.1 Por saco plástico 
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E913.2 Devida a falta de ar (em lugar fechado) 
Fechamento acidental em refrigerador ou em outros locais herme- 

ticamente fechados 
Exclui: sufocação por saco plástico (E913.1) 

E913.3 Por queda de terra ou outras substânctas 

Desmoronamento SOE 
Exclui: atingido por desmoronamento sem asfixia ou sufocação 

(E916) 
desmoronamento causado por movimentos e erupções cata- 

clísmicos da superfície terrestre (E909) 

E913.8 Outros meios especificados 
Enforcamento acidental, exceto no berço ou cama 

E913.9 Não especificados 
Asfixia mecânica SOE 
Estrangulamento SOE 
Sufocacão SOE 

E914 Penetração acidental de corpo estranho no olho e anexos 

E915 Penetração acidental de corpo estranho em outro orifício 
natural 

Exclui: aspiração e inalação de qualquer corpo estranho, (pelo 
t r a t ~  respiratório) SOE (E911-E912) 

E916 Impacto acidental causado pela queda de um objeto 

Desabamento de edifício, exceto Queda de objeto de: 
por incêndio máquina, não em op:ração 

Queda ( deslizamento ) de: veículo estacionário 
árvore 
neve 
pedra 
rocha 

Exclui: desabamento de edifício por incêndio (E8S1FE891) 
objeto : 

projetado (E917.-) 



posto em movimento por : 
arma de fogo (E922.-) 
explosão (E921.-, E923.-) 

queda de objeto ein 
acidentes (com) (de) : 

maquinaria (E919.-) 
trans orte (E800-E845 ) B veícu os, não classificados em outra parte (E846- 

E848 
cataclismo (E908-E909) 

E917 Impacto acidental contra objetos ou pessoas 

Inclui: choque dentro de ou contra Objeto (em movimento) 
colisão com 
impacto por (estacionário) (projetado) 

pisada em pedestre 

pontapé em pessoa 

Exclui: ferimento causado por; 
arma de fogo (E922.-) 
assalto (E960.-, E967.-) 
explosão (E921.-, 5923.-) 
instrumento enetrante ou cortante (E920.-) 
maquinaria 6919.-) 
veículo de transporte (E800-E845) 
veículo, não classificado em outra parte (E846-E848) 

queda por: 
choque dentro ou contra um objeto (E888) 
colisão com outra pessoa, exceto quando causada por 

multidão (E886.-) 
tropeço em um objeto (E885) 

E917.0 Em esporie 
Atingido por bastão ou disco de hóquei 
Atingido por bola atirada ou arremessada 
Chutado ou pisoteado durante uma partida (de futebol) ("de 

rugby") (de futebol americano) 
Derrubado em luta de boxe 

E917.1 Causado pe.h multidão, por medo ou pdnico coletiuo 
Empurrado 
Esmapado pela multidão ou por debandada 

E917.2 Em água corrente 

Exclui: afogamento ou submersão (E910.-) 
em esporte (E917.0) 
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E917.9 Outros 

E918 Acidente devido a aprisionamento dentro de, ou entre 
objetos 

Apertado, colhido. comprimido, esmagado: 

entre objetos: 
em movimento 
um estacionário 
e outro em mo- 
vimento 
dentro de objetoi 

tais como 

escada rolante 
espremedor (torcedor) de má- 

quina de lavar roupa 
ferramenta manual, instrumento 

ou implemento que cause 
corte ou perfuração 

objeto dobradip 
porta de correr ou batente de 

,suebRde caixote devido n des- 
prendimento da sustentação 

Exclui: fenmento causado : 
impacto acident ar por: 

objeto (movimentado) (projetado ) (E917.-) 
queda de objeto (E916) 

instrumento cortante ou penetrante (E920.-) 
maquinaria (E919.-) 
veículo de transporte (E800-E845) 
veículo não classificado em outra parte ( E W E W )  

E919 Acidentes causados por máquinas 

Inclui: afogamento ou submersão causada 
apanhado (por partes em movimento) 
aprisionado 
arremessado, atirado 
atingido 
atropelado 
corte ou perfuração 
derrubado 
desarranjo 
esmagado 
explosão 
imobilizado 
objeto caído (posto em movimento) 
princípio de incêndio 
queda de uma parte em movimento 
queimadura 
sufocação mecânica causada 

(de) (dentro) (em) 

, (por)(sobre) 
maquinaria 
( acidente) 
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acidcnte com m6:luinzi SOE 
apanhado entre uma máquina e outro objeto 
colisão de tima máquina com: 

objeto (fixo) (móvel) (em movimento) não posto em 
movimento por veículo de transporte 

pedestre 

Excliii: ncidcnte envolvendo maquinaria, não em operação 
(E884.9, E916-E918) 

ferimento causado por: 

acidente com veículo de transporte envolvendo maqui- 
naria (E800-E848) 

calçada rolante (E885) 
corrente elétnca em conexão com maquinaria (E925.-) 
escada rolante (E880.0, E918) 
explosão de recipiente pressurizado em conex- ao com ma- 

quinária (E921.-) 
ferramentas, objetos e iilstrumentw manuais equipados 

com motor (E916-E918, E920, E921, E923-E926) 
eiivenenamento por monóxido de carbono proveniente de 

máquina (E868.8) 

E919.0 Máquinas agrícolas 

Ancinho (ou ceifadeira) de hláqiiina combinada para ceifar e 
feno debulhar 

Ceifadeira (máquina de ceifa Maquinaria de fazenda SOE 
e enfeixar ) Segadora mecânica 

Debulhadora Trator de fazenda 
Guindaste (para feno) 
Máquina agrícola de traçáo 

animal 

Exclui: quando envolvido em acidente classificável em E820-E829 
( E8U)-E829 ) 

quando estiver se autolocomovendo em estrada 
( E810-E819) 

quando rebocado por outro veículo em estrada 
( E81@E819, E82?,Y 829) 

E919.1 Maquinaria de mineração e petfuração de terra 

Broca ou perfuratriz (de leito do mar) (terrestre) 
Poço de elevador de mina 

Exclui: carro de hulha, vagão, truque e elevador de mina 
( E846.- ) 
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E919.2 Guindastes e Ekuadores 

Cabo de elevador ou guindaste 
Elevador ( edifício) ( carga ) 
Empilhadeira 
Grua 
Guincho 
Guindaste (qualquer tipo ) 
Macaco 
Roldana (de guincho) (de ele- 

vador ) 
Exclui : quando eiivolvido em 

( E820-E829) 

quando estiver se autolocomovendo em estrada 
(E810-E819) 

, 

J 

quando rebocado por outro veiculo em estrada 
( E810-819, E827, E829) 

exceto quando operando em 
agricultura ou mina 

E919.3 Máquinas para trabalho em metal 

acidente clr,ss!ficável em E820-E829 

Furadora 1 Esmeril Fresadora Forja 
Laminadora ( (de) (para) T~~~~~~ m e c ~ ~ c p  
Moenda I metal Tomo mecânico Prensa 
Serra mecânica I 

E919.4 Máquinas para trabalho em madeira 

Máquina (de) (para) : Serra (de):  
modelar circular 
polir fita 

Plaina (para superfície) mecânica, exceto a manual 
mesa 
radial 

E919.5 Máquinas motrizes, exceto motores elétricos 

Motor: Turbina: 
de combustão interna 9 gás 
a vapor movida a água 

Exclui: quando estiver se autolocomovendo em estrada 
( E810-E819 ) 

quando rebocado por outro veículo em estrada 
(E810-E819, E827, E829) 



E919.6 Maquinaria de transmissão 

Cabo (corda) I En renagem 
Correia de trarismissh Pinf,áo ) de transmissão 
Corrente Poli a 

Roldana 
E919.7 Máquinas de escauação, movimento de terra, terraplenugem 

e afins 

Escavadora: Raspadora de estrada 
para terraplenagem 
a vapor 

Exclui: quando estiver se autolocomovendo em estrada 
(E810-E819) 

quando rebocado por outro veículo em estrada 
( E810-E819, E827, E829 ) 

E919.8 Outras 

Máquinas para manufatura de: Máquina impressora 
gêneros alimentícios Máquinas têxteis, de tecelagem e 
papel de fiação 
roupa 

E919.9 Não especificadas 

E920 Acidentes causados por objetos ou instrumentos, cortantes 
penetrantes ou perfurantes 

Inclui : ferimento acidental por objeto: 
queda de \ afiado 

cortante 1 pontiagudo 

E920.0 Segadeira para cortar ou aparar grama, equipada com 
motor 

E920.1 Outras ferramentas de mão equipadas com motor 

Qualquer ferramenta de mão equipada com motor [a ar comprimi- 
do] [elétrico] [cartucho explosivo] [hidráulica] tal como: 

cortador de sebe (cerca viva) 
serra de máo 
furadora 
rebitador a pistola (revólver) 

Exclui: serra de fita (E919.4) 
serra de mesa (E919.4) 
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E920.2 Utensílios e aparelhos domdstácos equipados com motor 

Abridor I Dispositivos para lixo 
Batedeira ou Liquidificador Misturador 
Faca I elétrico ( a ) 
Máquina de costura 
Ventilador 

E920.3 Facas, espadas e punhais 

E920.4 Outras ferramentas e implementos manuais 

Abridor SOE 
Agulha 
Ancinho 
Chave de fenda 
Enxada 
Foice 
Forcado 
Formão 
Garfo 

Guilhotina 
Machado 
Máquina de costura, sem motor 
Pá 
Picador de gelo 
Serrote 
Tesoura 

E920.8 Outros 

Cortador de vidro Flecha (ou objeto semelhante) 
Dardo Prego 
Espinho de planta Tampa de lata 
Estilhaço (de qualquer objeto) Tomo mecânico 
Lasca (de algum objeto) 

Exclui: espinho ou pena animal (E906.8) 
vidro que voou devido a explosão (E921-E923) 

E920.9 Não especificados 

E921 Acidente causado por explosão de recipientes 
pressurizados 

Inclui explosão acidental de recipientes pressurizados, façam ou 
não parte de uma máquina 

Exclui: explosão de recipiente pressurizado em veículd de trans- 
porte ( E800-E845) 

E921.1 Cilindros de gás 

Tanque de gás pressurizddo 



E921.8 Outros 
Autoclave 
Frasco de arrosol 

Panela de pressão 
Pneu de automóvel 

E921.9 Não especificado 

E922 Acidentes causados por arma de fogo 

E922.0 Reuó1i;er 
Pistola 
Exclui : pistola de sinalização ( E922.8 ) 

E922.1 Espingarda (automática ) 

E922.2 Rifk de caço 
Exclui: rifle de ar [pequeno rifle de ar para fogo] (E917.9) 

E922.3 Armas de fogo, de uso militar 
Metralhadora Rifle do exército 

E922.8 Outros 
Pistola de sinalização 

E922.9 N h  especificrrdos 
Ferimento por tiro SOE Tiro SOE 

E923 Acidente causado por material explosivo 

Inclui: ignição de material altamente explosivo, com explosão 
queimadura e outros fenmentos resultantes de explosão de 

material explosivo 
Exclui: explosão (com ) : 

dentro ou em maquinaria (E919.-) 
em qualquer veiculo de transporte exceto veículo a mo- 

tor estacionário (imóvel) (-E800-EM) 
fogo secundário resultante de explosão (E890-E899) 
incêndio (E892, E8WE892) 

E923.0 Fogos & artifácio 

E923.1 Materiais para dinamitar 

Cápsula de percussão Dinamite 
Detonador Explosivo [qualquer um] usado 

em operações de dinamitação 
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E923.2 Gases explosiws 

Acetileno Metano 
~ o t i j  ão d e  gás engar- Propano 

r a f ado  Vapor de gasolina 
Butano 
Gás de carvão 
Gás venenoso das minas de 

carvão 
Explosão SOE em mina 

E923.8 Outros 

Bomba 
Cápsula 
Granada 
Mina 
Projétil 
'Torpedo 

Explosão em: 

E923.9 Não especificado 

Inclui: explosão SOE 

E924 Acidente causado por objeto ou substância quente, 
materiais ou vapores, cáusticos ou corrosivos 

Exclui: acidentes terapêuticos (E870-E876) - 
incêndio causado por tais substâncias e objetos 

(E890-E894) 
queimadura SOE (E899.-) 
queimadura por radiação ( E926.- ) 
queimadura química resultante da deglutição de substân- 

cias corrosivas (E860-E864) 

E924.0 Liquidos e vapores quentes, incluindo uapor de água 

Queimadura ou escaldadura por: 

água fervendo 
líquido quente ou fervendo, não primariamente cáustico ou cor- 

rosivo 
metal líquido 
outro vapor quente 
v;por de água 



E924.1 Substdncias cáusticas e cowosioas 

Queimadura por: 
ácido [qualquer tipo] 
ácido sulfúrico 
ambnia 
detergente 
removedores ou outras substâncias cáusticas 
substâncias corrosivas 

E924.8 Outros 

Queimadura por: 
calor procedente de utensílios elétricos 
objeto quente SOE 
tubulação de vapor 

E924.9 Não especificado 

E925 Acidente causado pela corrente elétrica 

Exclui: queimadura causada pelo calor gerado por utensílio elé- 
trico (E924.8) 

raio (E907) 

Inclui: corrente elétrica proveniente de: * choque elétrico 

E925.0 Instalupio e utensílios domésticos 

fio ou cabo (de) : 
alta voltagem 
descoberto 

E915.1 Usinas geradoras & energia eEétrica, estaçoaçoes distribuido. 
ras, linhas trawnissoras 

Linha de força quebrada 

colivulsão 
eletrocussão 
ferimento 

E925.2 Instalação inãustrial, utensálios e maquinaria elétrica 

Aparelhos de controle Equipamentos e máquinas elé- 
Condutores tricas 

Transformadores 

I 
causandc 

tomada (soquete) aberta( o ) 
trilho cletrificado 
utensílio ou má uina elé- 

trica com dlefeito 

fibrilação car- 
díaca 

parada respira- 
tória 

\queimadura 
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Exclui: fratura de causa não especificada (E887) 

lesões, 7 uando não determinadas'se acidentais ou propo- 
sita mente inflingidas ( E980-E989 ) 

Nota: Esta categoria deve ser usada para indicar lesões acidentais 
como a causa de morte ou incapacidade devida a efeitos 
tardios, os quais são, por sua vez, classificados em outra par- 
te. Os "efeitos tardios" incluem condições relatadas como 
tais, ou que ocorrem como sequelas um ano ou mais após 
a lesão acidental [Ver I11 Efeitos tardios, página 7581 

E929 Efeitos tardios de lesão acidental 

Exclui: efeitos tardios de: 
procedimentos médicos e cirúrgicos ( E870-E879) 
uso terapêutico de drogas e medicamentos (E930-E949) 

E929.0 Efeitos tardios de acidentes de veículo a motor 

Efeitos tardios de acidentes classificáveis em E810-E825 

E929.1 Efeitos tardios de outros acidentes de transporte 
Efeitos tardios de acidentes classificáveis em E800-E807, E826-E838 

E929.2 Efeitos tardios de intoxicação acidental 
Efeitos tardios de acidentes classificáveis em E850-E858, E860-E869 

E929.3 Efeitos tardios de queda acidental 
Efeitos tardios de acidentes classificáveis em E880-E888 

E929.4 Efeitos tardios de acidentes causados por fogo 
Efeitos tardios de acidentes classificáveis em E890-E899 

E929.5 Efeitos tardios de acidentes deoidos a fatores naturais e 
ambientais 

Efeitos tardios de acidentes classificáveis em E900-E909 

E929.8 Efeitos tardios de outros acidentes 
Efeitos tardios de acidentes classificáveis em E910-E928.8 

E929.9 Efeitos tardios de acidente não especifkudo 
Efeitos tardios de acidentes classificáveis em E928.9 



inclui: droga correta, apropriadamente administrada, em dosagem 
terapêutica ou profilática, como causa do efeito 
adverso 

Exclui: acidentes na técnica de administração da aroga ou subs- 
tância biológica, tais como perfuração acidental du- 
rante injeçáo ou contaminação da droga (E870-E876) 

administração com intenção homicida ou suicida, ou com 
intenção de causar dano, ou em circunstâncias clas- 
sificáveis em E980-E989 (E950.0 a E950.4, E962.0, 
E980.0 a E980.4) 

superdosagem acidental de droga ou droga erroneahente 
ingerida ou administrada (E850-E858) 

Ver o fndice Alfabético para uma relação mais completa de drogas 
específicas a serem classificadas sob as subdivisões de quarto 
algarismo 

E930 Antibióticos 

Exclui: quando utilizados como agentes ailtiinfecciosos oculares, 
* 

nasais, no ouvido, na garganta ou em aplicação local 
( E946.- ) 

E930.0 Penicilinas 

Naturais 
Sintéticas 

Semi sintéticas,' tais como 
ampicilina 
cloxacilina 
nafcilina 
oxacilina 

E930.1 Antibióticos antifúng icos 

Anfotericina B Nistatina 
Griseofulvina 
Hachimicina [tricomicina] 

E930.2 Grupo do cloranfenicol 

Cloranfenicol Tianfenicol 

E930.3 Eritromicina e outros macrolideos 

Espiramicina Oleandomicina 

E930.4 Grupo das tetraciclinas 

Uoxiciclina 
.ilinociclina 

Oxitetracicliiia 
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E930.5 Grupo das cefalosporinas 
Cefalexina Cef aloridin a 
Cefaloglicina Cefalotina 

E930.6 Antibióticos antimicobactkrius 

Cicloserina 
Estreptomicina 

Kanamitina 
Rifampicina 

E930.7 Antibióticos antineoplásicos 
Actinomicinas, tais como Bleomicina 

cactinomicina Daunorubicina 
dactinornicina Mitomicina 

Exclui : outras drogas antineoplásicas ( E933.1) 

E930.8 Outros antibióticos especificados 

E930.9 Não especificados 

E931 Outras substâncias antiinfecciosas 

Exclui: os agentes antiinfecciosos usados no olho, ouvido, nariz. 
garganta e os de aplicação local (E946.-) 

Sulfadiazina 
Sulfadimetoxina 
Sulf afurazol 

Sulf ametoxazol 
Siilfametoxipiridazin~ 

E931.1 Antiinfecciosos arsenicrris 

E931.2 Metais pesados usados c o m  antiinfecciosos 
Compostos de: Compostos de: 

antimdnio chumbo 
bismuto mercíirio 

Exclui: os diuréticos mercuriais (E944.0) 

E931.3 Derioados da quino2eína e da hidroxiguinoleím 
Diiodohidroxiquinoleínn Quiniofon 
Exclui: drogas antimaláricas ( E931.4 ) 

E931.4 Antimnláricos e drogas que a t w m  sobre outros protozoán'os 
sanguineos 

Cicloguanil Primaquina 
Fosfato de cloroqiiinii Proguanil [cloroguanida] 
Pirimetamina Quininz (sulfato) 



E931.5 Outras drogas antiprotozoários 

Emetina 

E931.6 Anti-helmánticcs 
Hexilresorcinol Resina oleosa de feto macho 
Piperazina Tiabendazol 

E931.7 Drayns antiuirais 

Metisazona 

Exclui: nmantadina ( E936.4 ) 
citarabina ( E933.1) 
idoxuridina (E946.5) 

E931.8 Outras drogas antimicobactérias 

Isoniazida Etionamida 
Derivados do ácido para- Sulfonas 

minosalicílico 
Etambutol 

E931.9 Outros agentes antiinfecciosos e os núo especificados 
Derivados nitrofurânicos Flucitosina 

E932 Hormbnios e substitutos sintéticos 

E932.0 Adrenocorticosteróides 
Corticosteróides fluorados Derivados da: 

cortisona 
desoxicortona 

E932.1 Andrógenos e anabolizantes congêneres 
Fenilpro ionatc de B Oximetolona 

nan rolona Testosterona e suas preparações 
Metandienona 
Noretandrolona 

E932.2 Hordnios ovarianos e substitutos sintéticos 
Anticoncepcionais orais Estrógenos e progestágenos 
Estrógenos combinados 

Progestágenos 

E932.3 Insulinas e agentes antidiubéticos 
Acetohexamida Fenformin 
Clorpropamida Glucagon 
Derivados da biguanida, de Insulina 

uso oral Tolbutarnida 
Derivados da sulfoniluréia, 

de uso oral 
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Exclui: efeitos adversos de insulina, administrada para terapia por 
choque (E879.3) 

3932.4 H o d n i o s  da hipófise anterior 
Corticotrofina Somatotrofina 
Gonadotrofina 

E932.5 Hormdnios da hipófise posterior 

Vasopressina 

Exclui: agentes ocitócicos (E945.0) 

E932.6 Hormdnios da paratireóide e akrivados 

E932.7 Hormônios da tireóide e derimdos . 

Dextrotiroxina 
Levotiroxina sódica 

E932.8 Agentes antitireoideanos 

Iodetos 
Tiouracil 

Liotironina 
Tireoglobulina 

Tiouréia 

E932.9 Outros húrmônios e seus substitutos sintéticos e os mio 
especificados 

E933 Substâncias de ação primariamente sistêmica 

E933.0 Drogas antialérgicas e antieméticas 

Anti-histamínicos Difenilpiralina 
Clorfenamina Tonzilamina 
Difenidramina Tnpelenamina 
Exclui: os tranquilizantes fenotiazínicos ( E939.1) 

E933.1 Drogas antineoplbkas e imunossupressoras 

Azatio rina P Bussul an 
Ciclofosfamida 
Citarabina 
Clorambucil 

Cloridrato de clormetina 
Fluoruracil 
Mercaptopurina 
Tiotepa 

Exclui: antibibticos antineoplhsic~s (E930.7) 

E933.2 Agentes acidificantes 

33933.3 Agentes alcalinizantes 



E933.4 Enzimas, mio classificah em outra parte 

Penicilinase 

E933.5 Vitaminas, d o  classificadas em  outra parte 

Exclui: ácido nicotínico (E942.5) 
vitamina K (E934.3) 

E933.8 Outras substdncias de açáo sist&mica, mio classificurlas on 
outra parte 

Aiitagonistas de metais pesados 

E933.9 Nüo especificadas 

E934 Substâncias de açáo primariamente hematológica 

E934.0 Ferro e seus compostos 

Sais férricos 
Shlfato ferros0 e outros sais ferrosos 

E934.1 Preparados de fígado e outros agentes antianêmicos 

Acido fólico 

E934.2 Anticoagulantes 
Cumarina Inibidores da síntese de 
Fenindione protrombina 
Heparina Warfarin sódico 

E934.3 Vitamina K [fitomenadione] 

E934.4 Drogas que agem sobre a fibridlise 
Acido aminocapróico Estreptoquinase 
Estreptodornase Uroquinase 

E934.5 Antagonisías dos anticoagulantes e outros coagulantc?.~ 

Brometo de hexadimetrina Sulfato de protamina 

E934.7 Sangue natural e produtos do sangue 
Concentrado de hemácias Plasma sanguíneo 
Fibrinogênio humano Sangue total 

E934.8 Outros 
Substitutos rnacromoleculares do sangue 

E934.9 Não especificados 
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E935.0 Opiáceos e narcóticos relacionados 

Codeína [metilmorfina] Morfina 
Heroína [diacetilmorfina] Opio ( alcalóides ) 
Metadona Petidina [meperidina] 

Acido acetilsalicílico [aspirina] Sais do ácido saiicílico 
Amino-derivados do ácido 

salicílico 

E935.2 Analgésicos aromáticos, Mo classificados em outra parte 

Acetaniiida Paracetamol [acetaminofen] 
Fenacetina [acetofenetidina] 

E935.3 Derivados pirazdlicos 

Aminofenazona [amidopirina] Fenilbutazone 

E935.4 Anti-reumáticos [antif logísticos] 

Indometacina Sais de ouro 

Excliii: os esteróides (E932.0) 
os salicilatos (E935.1) 

E933.5 Outros annlgésicos não narcóticos 
Pirabital 

E935.8 Outros 
Pciituzocina 

E935.9 Não especificados 

E938 Drogas anticonvulsivantes e antiparkonianas 

E936.0 Derivados da oxazolidina 

Pararnetadiona Trirnetadiona 

E936.1 Deriwdos da hidontdna 
Fenitoina 

E936.2 Succimidas 
Etosuxirnida Fensuximida 



E936.3 Outros anticon~ulsiwntes e os não especificados 

Beclamida l'rimidona 

E936.4 Drogas antiparkinsoniunus 

Amantadina Profcnamina [etopropazina] 
Levodopa 

E937 Sedativos e hipnóticos 

E937.0 Barbitúricos 
Amobarbital [amilobarbitona] Fenobarbital [fenobarbitona] 
Barbital [barbitona] Pentobarbital [pentobarbitonal 
Butobarbital [butobarbitona] Secobarbital [quinalbarbitona] 
Exclui: os tiobarbitúricos ( E938.3 ) 

E937.1 Grupo do hidrato de cloral 

E937.2 Paraldeído 

E937.3 Compostos de bromo 
Brometos Ésteres carbâmicos 
Carbromal ( derivados ) 

E937.4 Compostos da metagualona 

E937.5 Grupo da glutetimida 

E937.6 Sedatioos mistos, não ckrssificados ein outra parte 

E937.8 Outros 
Metiprilona 

E937.9 Não especificados 

Comprimido 
Droga para dormir, SOE 

E938 Outras drogas depressoras do sistema nervoso central 

E938.0 Drogas rlepressoros do tono muscular por açúo sobre o 
sistema nervoso central 

Clorfenesina ( carbamato ) h Ietocarbamol 
3ldcnesina 



640 LISTA TABULAR 

E938.2 O Jros anestdsicos gasosos 
Eter 
Derivados halogeniados de hidrocarbonetos, exceto o halotano 
Oxido nitroso 

E938.3 Anestésicos de uso enrlouenoso 
Ketamiila Tiobarbitúricos, tais como 
Metohexital [metohexitona] o tiopental sbdico 

E938.4 Outros anestésicos gerais e os não especificados 

E938.5 Anestésicos de superficie e de infiltração 

Cocaína Procaína 
Lidocaína [lignocaína] Tetracaína 

E938.6 Anestésicos bloqueadores de pkxos e de nervos periféricos 

E938.7 Anestésicos espinhais 

E938.9 Outros anestésicos locclis e os náo especificados 

E939 Agentes psicotrópicos 

E939.0 Antidepressiuos 
Amitriptilina Inibidores da monoamino-oxidase 
Irnipramina 

E939.1 Tranquilizantes fenotiuzinicos 

Clorpromazina 
Fenotiazina 
Flufenazina 

Proclorperazina 
Promazina 

E939.2 Tranquilizantes butirofenônicos 
Es iperona 3 Trifluperidol 
H operidol 

E939.3 Outros antipPicÓticos, neuroldpticos e traqüilz'zantes 
maiores 

E939.4 Tranquilizantes benzodiazepinicos 
Clordiazepbxido 
Diazepam 
Flurazepam 

Lorazepam 
Medazepam 
Nitrazepam 



E939.5 Outros tranquilizantes 
Hidroxizina Meprobamato 

E939.6 Psicodklépticos [alucinógenos] 

Cannabis (derivados) Mescalina 
Lisérgida [LSD] Psi!ocibina 
3laconha (derivados j Psilocina 

E939.7 Psicoestimu~antes 
Anfetamina Cafeína 
Exclui: depressores do apetite de ação central (E947.8) 

E939.8 Outros agentes psicotrópicos 

E939.9 Não especificados 

E940 Estimulantes do sistema nervoso central 

E940.0 Analépticos 
Lobelina Niquetamida 

E940.1 Antagonistas dos opidceos 
Levalorfan 
Nalorfina 

Naloxona 

E940.8 Outros 

E940.9 Núo especificados 

E941 Drogas que atuam primariamente sobre o sistema nervoso 
autônomo 

E941.0 Purassimpaticomiméticos [colinérgicos] 

Acetilcolina 
Anticolinesterase: 

organofosforada 
reversível 

Pilocarpina 

E941.1 Parassimpaticolíticos [anticoliné~gicos e antimnuscarínicos] 
Atropiiia Hioscina [escopolarnina] 
Derivados do amdnio Homtropina 

quatemaiio 
Exclui: papaverina (E942.5) 
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E941.2 Simpaticomiméticos [adredrgicos J 
Adrenalina [epinefrina] Noradrenalina [norepinefrina] 

E941.3 Simpaticolíticos [antiudrenérgicos] 
Cloridrato de tolazolina Fenoxibenzamina 

E941.9 Não especifica& 

E942 Substâncias que atuarn primariamente sobre o aparelho 
cardiovascular 

E942.0 Reguladores do ritmo cardíaco 
Practolol Propranolol 
Procainamida Quinidina 

E942.1 Glicosideos cardiot8nicos e droga de ação semelhante 
Digoxina Glicosídeos digitálicos 
Estrofanfinas 

E942.2 Drogas antilip&micas e antiarterioscler&icas 
Clofibrato Derivados do 4cido nicotínico 
Colestiramina Sitosterois 
Exclui: dextrotiroxina (E932.7) 

E942.3 Agentes bloqueadores ganglionares 
Brometo de pentamet8nio 

E942.4 Vas'odilatadmes coronarianos 
Dipiridamol Nitritos 
Nitratos [nitroglicerina] Prenilamina 

E924.5 Outros vasodilatadores 
Acido nicotínico Hidralazina 
Ciclandelato Papaverina 
Diazóxido 

E942.6 Outros agentes anti-hipertensivos 
Alcalóides da Rauwolfia Guanetidina 
Clonidina Reserpina 

E942.7 Drogas antioaricosas, incluindo os agentes esclerosantes 
Monoetanolamina Sais de zinco 

E942.8 Drogas que agem nos capilares 
Biof lavonóides Metaraminel 
Derivados do adrenocromo 

E942.9 Outras e as não especificadas 
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E943 Substâncias que amam primariamente sobre o aparelho 
gastrintestinal 

E943.0 Antiácidos e drogas anti-secreção gástrica 
Hidrbxido de alumínio Trissilicato de magnésio 

E943.1 Catárticos irdtantes 
Bisacodil 
Fenolftaleina 

Oieo de rícino 

E943.2 Catárticos emlientes 
Dioctil siilfossuccinato de sódio 

E943.3 Outros catárticos, incluindo drogus que agem contra a 
atonia intestinal 

Sulfato de magnésio 

E943.4 Digestiuos 
Pancreatina Pepsina 
Papaina 

E943.5 Drogas antidiarréicas 
Caolin Subcarbonato de bismuto 
Pectina 
Exclui: os agentes antiinfecciosos (E930-E931) 

E943.8 Outros 

E943.9 Náo especificados 

E944 Drogas que atuam sobre o metabolismo da água, dos 
minerais e do ácido úrico 

Clormerodrim 
Mercaptomerim 

Mercurofilina 
Mersalil 

E944.1 Diuréticos derivados das purinas 
Teobromina Teofilina 
Exclui: aminofilina [teofilina etilenodiamina] (E945.7) 

E944.2 Inibidores da anidrase do ácido carb6nico 
Acetazolamida 

E944.3 Saluréticos 
Grupo da clorotiazida 
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E944.4 Outros diuréticos 

Acido etacrínico Furosemide 

E944.5 Agentes que atuam sobre o equilibrio hídrico, 
eletrolitico e cafirico 

E944.6 Outros sais minerais, não classificados e m  outra parte 

E944.7 Drogas que atuum sobre o metabolismo do ácido ún'co 

Cinchofeno e congêneres Fenoquina 
Colchicina Probenecide 

E945 Substâncias que atuam primariamente sobre os músculos 
lisas e estriados e sobre o aparelho respiratório 

E945.0 Agentes ocftócicos 
Alcalbides do ergot 

E945.1 Rekxantes da musculatura lim 

Adifenina Orciprenalina [metaproterenol] 

Exclui: papaverina ( E942.5) 

E945.2 Rekxantes da musculatura esquelética 

Cloreto de alcurônio Cloreto de swametônio 

E945.3 Outras drogas que atuam sobre os músculos e as não 
especificadas 

E945.4 Antitússicos 

Cloridrato de pipazetato 
Dextrometorfan 

E945.5 Expectorantes 

Acetilcisteina Hidrato de terpin 
Cocillana Ipecacuanha 
Guaiacolato de glicerila 

E945.6 Drogas anti-resfriado comum 

E945.7 AntiQsmcÍticos 

Arninofilina [teofilina etilenodiamina] 

E945.8 Outras drogas respiratórias e as Mo especificadas 
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E946 Substâncias que atuam primariamente sobre a pele e as 
membranas mucosas, e drogas de uso oftalmológico, 
otorrinolaringológico e dentário 

E946.0 Drogas antiinflamatórias e antiinfecciosas locais 

E946.1 Antipruriginosos 

E946.2 Adstringentes e detergentes locais 

E046.3 Emlientes, demulcentes e protetores 

E946.4 Ceratolíticos, ceratoplasticos e outras drogas e preparações 
usadas para tratamento dos cabelos 

E946.5 Antiinfecciosos oculares e outras drogas oculares 
Idoxuridina 

E946.6 Drogas antiinfecciosas e outras. drogas e preparações usadas 
nos ouvidos, nuriz e garganta 

E946.7 Drogas de uso dentúrio usadas topicamente 

E946.8 Outms 
Espemicidas 

E946.9 Não especificadas 

E947 Outras drogas e medicamentos e os não especificados 

EW7.1 Drogas lipotrópicas 

E947.2 Antídotos e agentes quelantes, niio c h w s  em outra 
w*e 

E947.3 Impedientes do álcool 

E947.4 Excipientes famcêuticos 

E947.8 Outras drogas e medicamentos 

Agentes e "kits" para diagnóstico 
Substâncias utilizadas como contraste em radiologia 

E947.9 Droga ou medicamento d o  especificado 

E948 Vacinas bacterianas 

E948.0 Vacina BCG 

E948.1 Tifóide e pati fóide 
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E948.2 Cdkra 

E948.3 Peste 

E948.4 Tétano 

E948.5 Difteria 

E948.6 Vacina antipertussis, incluindo as combinações em que um 
dos componentes 4 a antipertussis 

E948.8 Outras uacinas bacterianas e as nüo especificadas 

EW8.9 Vacinas bacterianas mistas, exceto as combinações em que 
14m dos componentes é a antipertussis 

E949 Outras vacinas e substâncias biológicas 

Exclui : 

E949.0 

E949.1 
E949.2 

E949.3 

E949.4 

E949.5 

E949.6 

E949.7 

a gamaglobulina (E934.6) 

Vacina antiuaridlica 

Vacina anti-rábica 

Vacina antitifo 

Vacina contra febre amarela 

Vacina contra o sarampo 

Vacina contra poliomielite 

Outras uacinas antiuírus e rickettsh e as não especificadas 

Vacinas mistas antibactérias, drus e rickettsias, exceto as 
combinações em que u m  dos componentes é a antipertwsis 

Outras uacitlas e substdncias bioldgicas e as não especificadas 

Inclui: lesões auto-infligidas especificadas como intencionais 
lesões conseqüentes a suicídios e tentativa de suicídio 

E950 Suicídio e envenenamento auto-infligido por substâncias 
sólidas ou líquidas 

E950.0 Analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos 

E950.1 Barbitúricos 

E950.2 Outros sedatioos e hipnóticos 

E950.3 Tranqiillizantes e outros agentes psicdrdpicos 



E950.4 Outras drogas e medicamentos especificados . 

E950.5 Drogas e medicamentos não especificados 

E950.6 Prepzrações químicas e farmucêuticas utiliza&s em 
,antes agricultura e hdicultura, exceto adubos e fertili- 

E950.7 Substdncías corrosiuas e caústicas 
Suicídio e envenenamento auto-infligido por substâncias classificá- 

veis em E864.- 

E950.8 Arsênico e compostos de arsbnico 

E950.9 Outras subst8ncb sólidas e líquidas e as nóo especificadas 

E951 Suicídio e envenenamento auto-infligido por meh de gás 
de uso doméstico 

E931.0 Gás de rua 

E951.1 Gás liquefeito de petróleo engarrafado 

E951.8 Outros tipos &,gás de iluminação 

E952 Suicídio e envenenamento auto-infligido por meio de outros 
gases e vapores 

E952.0 Gás de escapamento de ueículo a motor 

E952.1 Outsos gases que contenham monóxido de carbono 

E9J2.8 Outros gases e uapores especPcados 

E952.9 Gases e uapores não especificados 

E953 Suicídio e lesão auto-infligida por enforcamento, 
estrangulamento e sufocação 

E953.0 Enforcamento 

E933.1 Sufocação com bolsa plástica 

E953.8 Outros meios especificados 

E953.9 Meios não especificados 

E954 Suicídio e lesão auto-infligida por submersão [afogamento] 

E955 Suicídio e lesão auto-infligida por armas de fogo e 
explosivos 

E955.0 Amuis de nuio 
Pistola Revólver 
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E955.1 Armas de tiro 

E955.2 Armos de caça 

E955.3 Annas de fogo mi2itares 

E955.4 Outras asmas de fogo e as não especificadar 
Arma de fogo SOE Tiro SOE 

E955.5 Explosivos 

E955.9 Nüo especificados 

E956 Suicídio e lesão auto-infligida por instrumentos cortantes 
e penetrantes 

E957 Suicídio e lesão auto-infligida por precipitação de um lugar 
elevado 

E957.0 Dependdncias reidenciais 

E957.1 Outras construções 

E957.2 Ambientes wturak ebwados 

E957.9 Nüo especificado 

E958 Suicídio e lesão auto-infligida por outros procedimentos e 
pelos não especificados 

E958.0 Saltar ou ficar diante de objeto em movimento 

Queimaduras por fogo 

Escaldudura 

Frio extremo 

Eletrocussão 

Colisão de veiculo a mdot 

Queda de aeronaoe 

Substíincias caústicas, exceto envenenamento 

Outros meios especificados 

Meios não especificados 



E959 Efeitos tardias de lesões auto-infligidas 

Nota: Esta categoria deve ser utilizada para indicar as circunstân- 
cias classificáveis em E950-E958 como causa de morte ou 
incapacidade por efeitos tardios, os quais são classificados 
em outra parte. Os "efeitos tardios" incluem as condições 
informadas como tal, ou as que ocorrem como sequela um 
ano ou mais após a tentativa de suicídio ou a lesão auto- 
infligida. [Ver 111, Efeitos tardios, pág. 7581. 

Inclui: lesões infligidas por outra pessoa, empregando qualquer 
meio, com intenção de lesar ou de matar 

tentativa de homicídio 

Exclui: lesões devidas a: 

intervenção legal ( E970-E978) 
operações de guerra (E990-E999) 

E960 Luta, briga e violação 

E960.0 Luta ou briga, sem UTrnUS 

Briga ou luta com as mãos, Lesão ou morte em luta SOE 
punhos ou pés 

Exclui : estrangulamento homicida ( E963) 
lesão homicida por armas (E965, E966, E969) 
submersão homicida ( E964) 

E960.1 Rapto 

E961 Ataque com substâncias corrosivas ou cáusticas, exceto 
envenenamento 

Lesão ou morte provocada intencionalmente mediante o uso de subs- 
tâncias corrosivas ou caústicas, tais como: 

ácido [qualquer um] 
substância corrosiva 
viaíolo 
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Exclui: queimaduras (por) : 
líquido quente (E96ô) 
químicas ocasionadas pela deglutiçáo de uma substância 

corrosiva (E962) 

E962 Envenenamento intencional provocado por outra pessoa 

E962.0 Drogas e medicamentos 

Envenenamento homicida por qualquer droga ou medicamento 

E962.1 Outras substclnciai sdlidas e líquidas 

E962.2 Outros gases e uapmes 

E962.9 Envenenamento Mo especificado 

E963 Homicídio por estrangulamento e enforcamento 

Homicídio (tentativa de) (por ) : 
enforcamento 
estrangulamento 
mediante garrote ou ligadura 
sufocação 

E984 Homicídio por submersão [afogamento] 

E965 Agressão com armas de fogo ou explosivos 

E965.0 Reuoluer 

Pistola 

E965.1 Espingarda 

EW.2 Rifle de caça 

E965.3 Armas de fogo, militares 

E965.4 Outras a m  de fogo e as mio especificadas 

E965.5 Bomba antipessoal 

E965.6 Bomba feita com gasolina 



E965.8 Outros explosivos especificados 
Bomba SOE (colocada em) Dinamite 

carro 
casa 

E965.9 Explosiuos não especificados 

E966 Agressão com instrumentos cortantes e penetrantes 

Assassinato ( tentativa), homicídio ( tentativa) por qualquer instni- 
mento classificável em E920 

Apunhalamento 
Corte 
Facada I homicida, em qualquer parte do corpo 

Punhalada I 
E967 Síndrorne da criança espancada ("battered child") e outras 

formas de maus tratos 

E967.0 Pelos pais 

E961.1 Por outra pessoa especificada 

E967.9 Por pessoa não especificada 

E968 Agressão por outros procedimentos especificados e pelos não 
especificados 

E968.0 Por fogo 
Incêndio culposo Queimadura homicida SOE 

E968.1 Empurrado de lugar alto 

E968.2 Agressíio por oheto contundente ou arremessado 

EWT ~áquido quente 
Queimadura homicida por escaldadura 

E968.4 Neglig&ncia criminosa 

Abandono de criança com intenção de causar-lhe lesiio ou a morte 

E968.8 Outros meios especificados 

Mordedura por outra pessoa 
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E968.9 Meios Mo especificados 

Assassinato ( tentativa de) SOE (Tentativa de) : 
Homicídio ( tentativa de) : ferimento SOE homicida 

SOE lesão SOE 
não premeditado (não 1 

Violencia, não acidental 
acidental ) 

E9@ Efeitos tardios de lesão infligida intencionalmente por 
outra pessoa 

Nota: Esta categoria deve ser usada para indicar circunstâncias 
classificáveis em E960-E968 como causa de morte ou inca- 
pacidade devida a efeitos tardios, os quais são classificados 
em outra parte. Os "efeitos tardios" incluem condições dadas 
como tal, ou presentes como sequela um ano ou mais após 
a lesão ser infligida intencionalmente por outra pessoa. [Ver 
I11 Efeitos tardios, página 7581. 

Inclui: execução legal 
lesões infligidas pela polícia ou por outros agentes da lei, 

incluindo militares em s e ~ ç o ,  durante detenção ou 
tentativa de detenção por infração da lei, para re- 
pressão de distúrbios, para manutenção da ordem pú- 
blica e outras ações legais 

Exclui: as lesões ocasionadas por insurreições civis (E990-E999) 

E970 Lesão por intervenção legal com armas de fogo 

Ferimento por bala Lesão por: 
bala de borracha 
mebdhadora 
revólver 
riflt? 
tiro SOE 

E971 Lesáo por intervenção legal com expiosivos 

Lesão por: Lesão por: 
bomba de morteiro granada 
dinamite pmjétii explosivo (bomba) 



E972 Lesão por intervenção legal com gás 

Asfixia 
Envenenamento I por gás 

Lesão por gás lacrimogêneo 

E973 Lesão por intervenção legal com objetos contundentes 

Golpe ou ato de bater com: 
bastão 
cassetete 
objeto contundente 
pau ou pedaço de madeira 

E974 Lesão por intervenção legal com instrumentos cortantes e 
penetrantes 

Corte Ferirnento (de) 
Ferimento de baioneta cortante 

punhal 

E975 Lesão por intervenção legal com outros meios especificados 

Golpe (murro) Mau trato 

E976 Lesão por intervenção legal com meios não especificados 

E977 Efeitos tardios de lesões infligidas por intervenção legal 

Nota: Esta categoria deve ser usada para indicar circunstâncias 
classificáveis em E970-E976 como causa de morte ou inca- 
pacidade por efeitos tardios, os quais são classificados em 
outra parte. Os "efeitos tardios" incluem condições dadas 
como tal, ou presentes como sequela um ano ou mais após 
a lesão ser infligida por uma intervenção legal. [Ver I11 Efei- 
tos tardios, página 7581. 

E978 Execução legal 

Todas as execuções feitas em nome do poder judiciário ou da auto- 
ridade que governa [seja permanente ou temporária], tais como: 

asfixia por gás envenenamento 
decapitação ou degola fuzilamento 

(por guilhotina) pena capital 
eletrocussão outros meios especificados 
enforcamento 



654 LISTA TABULAR 

Nota: As categorias E980-E989 são usadas quando é declarado que 
uma investigação realizada por autoridade médica ou legal 
não determinou se as lesões foram acidentais, suicídios ou 
homicídios. Incluem lesões auto-infligidas, mas não envene- 
namento, quando não especificadas se acidentais ou com in- 
tenção de causar dano. 

E980 Envenenamento por substâncias sólidas ou iíquidas do qual 
se ignora se foi acidental ou intencionalmente infligido 

E980.0 Analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos 

E980.1 Barbitúricos 

E980.2 Outros sedativos e hipnóticos 

E980.3 Tranqiiüizantes e outros agentes psicotrópicos 

E980.4 Outras drogas e medicamentos especificados 

E980.5 Drogas e medicamentos não especificados 

E980.6 Substdncius corrosiuas e caústlcas 

Envenenamento, não determinado se acidental ou proposital, por 
substAncias classificáveis em E864.- 

E980.7 Preparados farmacêuticos e químicos puna a agricultura e 
horticultura, outros que Mo os fertilizantes e alimentos 
para as plantas 

E980.8 Ardnico e seus compostos 

E980.9 Outras substdnciBs e as não especificudus, sblidas e láquidai 

E981 Envenenamento por gases de uso doméstico do qual se 
ignora se foi acidental ou íntencionaImente infligido 

E981.0 Gás de rua 

E981.1 Cás liquefeito de petrbleo engarrafado 

E981.8 Outros gases de utilidade doméstica 



E982 Envenenamento por outros gases do qual se ignora se foi 
acidental ou intencionalmente infligido 

E982.O Gás expelido por veiculo a motor 

E982.1 Monóxido de carbono proveniente de outras fontes 

E982,8 Outros gases e mpores especificados 

E982.9 Ckses e mpores não especificados 

E983 Lesão por enforcamento, estrangulame?to ou sufocação da 
qual se ignora se foi acidental ouintencionalmente infligida 

E983.0 Eilforcamento 

E983.1 Sufocação por saco plástico 

E983.8 Outros meios especificados 

E983.9 Meios não especificados 

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

E985 Lesão por armas de fogo e explosivos, da qual se ignora se 
foi acidental ou intencionalmente infligida 

E985.0 Revólver 

E985.1 Espingarda 

E985.2 Rifle de caça 

E985.3 Armas de fogo, de uso militar 

E985.4 Outras a r w  dc fogo e as não especificadas 

E985.5 Explosivos 

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

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

E987.0 Propriedades residençiais 

E987.1 Outras estruturas construidns pelo homnemn 
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E987.2 Lowis naturais 

E987.9 Não especificado 

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

Pulo ou queda diante de um obieto em mouimouimcnto 

Queimadura por fogo 

Escatdcldura 

Extremos de temperatura 

Eletrocussáo 

Desastre de veículo a motor 

Dewstre de avião 

Substdncias caústicas, exceto enuenenamento 

E988.8 Outros meios especificados 

E988.9 Meios nüo especificados 

E989 Efeitos tardios de lesão da qual se irnora se foi aciJcntal 
ou intencionalmente infligida 

Nota: Esta categoria deve ser usada para indicar circunstâncias 
classificáveis em E980-E989 como causa de morte ou inca- 
pacidade devida a efeitos tardios, os uaís são classificados 9 em outra parte. Os "efeitos tardios" inc uem condições dadas 
como tal, ou presentes como sequela um ano ou mais após 
a ocorrência da lesão da qual se ignora se foi acidental ou 
pro ositalmente infligida. [Ver I11 Efeitos tardios, página 
758p. 

Inclui: lesões a pessoal* civil ou militar causadas por guerra e 
insurreições civis, e ocomdas durante o período de 
guerra ou insurreição civil 

lesões devidas a operações de guerra, ocorridas após o 
término das hostilidades 

Exclui: acidentes durante o treinamento de pessoal militar, manu- 
fatura e transporte de materiais de guerra, menos os 
atribuídos a ação do inimigo 



E990 Lesão devida a operação de guerra causada por fogo e 
idncpo  

Inclui: asfixia originada(s) por fogo causado direta- 
queimaduras mente por artefatos plaw.ados para 
outras lesões , produzir incêndio, ou indiretamente 

por meio de qualquer arma con- 
vencional 

E990.0 De bomba feita com gasolina 

E990.9 De outras fontes e e não especificcrdas 

E991 Lesáo por balas e fragmentos em operações de guerra 

E991.0 Bala de bomacha (fuzili) 

E991.1 Bab & chumbo (fuz21) 

E991.2 Outras buhs 

Bala [qualquer uma, exceto as de borracha e chumbo] de: 
carabina 
espingarda 
metralhadora 
pistola 
fuzil 

E991.3 Bomba antipessoal (fragmentos) 

E991.9 Outros fragmentos e os não especificados 

Estilhaço de metralhadora Fragmentos de: 
Fragmentos de bomba (de) : foguetes 

artilharia granada 
morteiro mina terrestre 

projétil dirigido 

E992 Lesáo devida a explosão de armamento naval em operações 
de guerra 

Bomba de artilharia naval Mina SOE, no mar ou nos portos 
Carga de profundidade Mina submarina 
Explosão debaixo da água Torpedo 
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E998 Lesão devida a outras explosões, em operaç5e~ de guem 

Explosão : 
SOE 
acidental de: 

Explosão de: 
bloco de canhão 1 culatra 

munições que estejam J 

morteiro 
sendo usadas na projétil de artilharia 
guerra 

as próprias armas 
no ar SOE 

E994 Lesão por destruição de aeronave em operações de guerra 

Derrubamento Incêndio em aeronave 
Explosão de aeronave Esmagamento por uma aeronave 

que cai 

E995 Lesão produzida por outros meios, ou não especificados, 
empregados em operações de guerra convencional 

Afogamento em operações de guerra 
Ferimentos em batalha 
Lesão por baioneta 

E996 Lesão produzida por armas nucleares em operações de 
guerra 

Calor 
Efeitos de: 

bola de fogo 
explosão nuclear 

Exposição a irradiações ionizadas 
devidas a explosão nuclear 

Outros efeitos diretos e seciindários 
das armas nucleares 

E997 Lesão produzida por outras formas de guerra não 
convencional 

E997.0 Laser 

E997.1 Guerra biológica 

E997.2 Gases, fumqas e substdncias qctimicas 

E997.8 Outras 

E997.9 Não especlficadus 



CLASSIFJ~AÇÁO SUPLEIMENTAR - CAUSAS EXTERNAS 859 

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

Lesões : 

devidas a operações de guerra, mas ocomdas depois de cessadas 
as hostilidades, por quaisquer dos meios classificáveis em 
E990-E997 

pela explosão de bombas ou minas colocadas durante as operações 
de guerra, desde que a explosão ocorra depois de cessadas 
as hostilidades. 

E999 Efeitos tardios de lesões devidas a operações de guerra 

Nota: Esta categoria deve ser usada para indicar circunstâncias 
classificáveis em E990-E999 como a causa de morte ou in- 
capacidade devida a efeitos tardios, os quais são classifica- 
dos em outra parte. Os "efeitos tardios" incluem condições 
dadas como tal, ou presentes como sequela um ano ou mais 
após a lesão resultante de uma operação de guerra haver 
sido infligida [Ver I11 Efeitos tardios, página 7581. 





CLASSIFICAÇAO SUPLEMENTAR DE FATORES QUE 
EXERCEM INFLUENCIA SOBRE O ESTADO DE SAÚDE E DE 
OPORTUNIDADES DE CONTATO COM SERVIÇOS DE SAÚDE 

Esta ciassificação deve ser usada nos casos eni que circunstâncias 
outras que não uma doença ou lesáo classificável nas categorias 
001-999, a parte principal da CID, ou na classificação suplementar E, 
sejam rcgistradas como "problemas" ou c'diagnósticos". Isto pode 
ocorrer de duas maneiras principais: 

a )  . Quando um indivíduo, que não está doente no momento, entra 
em coiitato com os serviços de saíide para alguma finalidade espe- 
cífica, tal como a doação de uin órgão ou tecido, para receber 
vaciiiação profilática ou para discutir um probIema que não se 
constitui, por si só, em doença ou lesão. Tal fato raramente ocorrerá 
entre pacientes internados em hospitais mas será relativamente 
comum entre pacientes de ambulatório, pacientes de médicos de 
família, de clínicas de saúde, etc. Nessas circunstâncias, permite-se 
o uso do código V para as tabulações de causa única. 

b )  Quando existe alguma circunstância ou problema que influencia 
o estado de saúde do indivíduo mas que não se constitui, por si 
só, em doença ou lesão, naquele momento. Tais fatores podein ser 
descobertos durante levantamentos populacionais, em que o indi- 
víduo pode ou náo estar doente no momento do levantamento, ou 
podem ser registrados como fator adicional a ser levado em conta 
quando o indivíduo receber cuidados de saúde por causa de alguma 
doença ou lesão. Nessas circunstâncias o código V deve ser usado 
apenas como código suplementar e não deve ser o escolhido para 
uso em tabulações primárias de causa única. Constituem-se em 
c-ui>:nplo~ destas circiiiistâncias uma história individual de certas 
doeiiças. oii um indivíduo portador de uma válvula cardíaca arti- 
ficial in situ. 

INDIV~UOS COM HISOO POTEWCIAL A SAÚDE RELACIONADO ÀS DOENÇAS 
TRANSA~ISSÍ~EI~ (V01-V07) 

Excliii: história familiar de doenças infecciosas e parasitárias 
( V18.8 ) 

históiia p&ssoal de doenças infecciosas e parasitárias 
(V12.0) 

V01 Contato com ou exposição às doenças transmissíveis 
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VOl.1 Tuberculose 
Afecções em 010.- a 018.- 

v01.2 Poliomielits 
Afecções em 045.- 

V01.3 Varfola 
Afecções em 0.W.- 

V01.4 Rubéola 
Afecções em 056.- 

V01.5 Raiou 
Afec$es em O71 

V01.7 Outras doe- oirais 
Afecções em 045.- a 078.-, exceto as mencionadas acima 

V01.8 Outras doenças transmissiueis 
Afecções em 001 a 136, exceto as mencionadas acima 

V01.9 Não especificadas 

V02 Portador ou indivíduo suspeito de ser portador de agente 
etiológico de doença infecciosa 

V02.0 C d b a  

V02.1 Febre tifdide 

V02.2 Amebíase 

V02.3 Outros agentes patog8nicos gastrintestinais 

V02.5 Outras doenças bacterkanas especificadas 
Doença bacteriana devida a: 

estafilococos 
estreptococos 
meningococos 

V02.6 Hepatite a vím 
Portador do antígeno Austrália da hepatite [Antígeno AuJ 

V02.7 G o m &  



V02.8 Outras doenças uenéreas 

V02.9 Outros microrganimzos infecciosos especificados 

V Necessidade de vacinação e inoculação profiláticas contra 
doenças bacterianas 

Exclui: vacinação não efetuada em virtude de contra-indicação 
(V64.0) 

vacinas contra combinações de doenças (V06.-) 

Cdlera somente 

Febres tifóide e pardifóide somente [TAB] 

Tuberculose [BCG] 

Peste 

Tu2aremia 

Difteria somente 

Coqueluche somente 

Toxdide tetdnico somente 

Outras vacinações especificadas contra uma única doençu 
baderiana 

V04 Necessidade de vacinaçáo e inoculação profiláticas contra 
certas doenças virais 

Exclui: vacinas contra combinações de doenças (V06.-) 

V04.0 Poliomielite 

V04.1 Varáola 

V04.2 Sc~rampo somente 

V04.3 Rubdola somente 

V04.4 Febre amarela 

V04.5 Raiva 

V04.6 Carumba somente 

V04.7 Resftiado comum 

V04.8 Gripe 
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V11 Antecedentes de história pessoal de transtorno mental 

V12 Antecedentes de história pessoal de algumas outras doenças 

V12.0 De d o e v  infecciosas e pcrrasitá~ 

V12.1 De deficihcia nutticional 

V12.2 De transtornos eradócrinos, metabólicos e imunitários 
Exclui: história de alergia (V14.-, V15.0) 

V12.3 De doenças do sangue e dos @os hematopoéticos 

V12.4 De transtornos do sistema nerooso e dos órgãos dos sentidos 

V12.5 De doenças do aparelho circulatbrio 
Exclui: infarto antigo do miodrdio (412) 

síndrome pós-infarto do miocárdio (41 1) 

V12.6 De doença do aparelho respiratbrio 

V12.7 De doenças do aparelho digestiuo 

V13 Antecedentes de história pessoal de outras doenças 

V13.0 De transtornos do aparelho urinário 

V13.1 De doença trofoblástica 
Exclui: supervisão durante a gravidez atual (V23.1) 

V13.2 De outros transtornos obstétricos e do aparelho genital 
Exclui: supervisão, durante a gravidez atual, de mulher com 

história obstétrica desfavorável (V%-) 
V13.3 De doenças da pele e do tecido subcutdneo 

V13.4 De artrite 

V13.5 De outros transtornos osteomusculares 

V13.6 De malformações congdnitas 

V13.7 De problemas perinatais 

V13.8 Outros 

V13.9 Não especificados 

V14 Antecedentes de história pessoal de alergia a agentes 
medicinais 

V14.0 Penicilina 

V14.1 Outros antibióticos 



Sulfonumidas 

Outros agentes antiinfecciosos 

Agentes anestésicos 

Agentes narcóticos 

Agentes analgésicos 

Soros e vacinas 

Outros 

Não especificados 

V15 Outros antecedentes de história pessoal que indiquem 
risco a saúde 

V15.0 Alergia, exceto aquela aos agentes medicinais 

V15.1 Cirurgia cardíaca e dos grandes uasos 
Exclui: substituição por transplante ou outros meios (V42.-, V43.-) 

V15.2 Cirurgia em outros órgãos impo~.tuntes 
Exclui: substituição por transplante ou outros meios (V42.-, V43.-) 

V15.3 Irradiação 
Exposição prévia a radiação terapêutica ou outra radiação ionizante 

V15.4 Trauma psicológico 
Exclui: história de quadros mentais classificáveis em 290-316 (V11) 

V15.5 Lesões 

V15.6 Zntoxicaçóes e enuenenumentos 

V15.7 Contracepçüo 

Exclui: presença de dispositivo intra-uterino anticoncepcioiial como 
achado ocasional (V45.5) 

procedimentos anticoncepcionais atuais (V25.-) 

V15.8 Outros 

V15.9 Não especificados 

V16 Antecedentes de história familiar de neoplasma maligno 

V16.0 Do trato gastrintestinul 
História familiar de afecções classificáveis em 140-159 



V16.1 Da traquéia, brônquios e pulnzóes 
História familiar de afecções classificáveis em 162 

V16.2 De outros Órgãos respíratórios e intratorócicos 
História familiar de afecções classificáveis em 160, 161, 163 a 165 

V16.3 Da manta 
História familiar de afecçóes classificáveis em 174 

V16.4 Dos órgãos genitais 
Histbria familiar de afecções classificáveis em 179-187 
V16.5 Dos órgãos do aparelho urintírio 
História familiar de afecçóes classificáveis em 189 
V16.6 De leucemia 
História familiar de afecções classificáveis em 204-208 
V16.7 De outros neoplasmas linfáticos e hrnatopobticos 
História familiar de afecções classificáveis em 200-203 
V16.8 Outros 
História familiar de outras afecções classificáveis em 140-199 
V16.9 Não especificados 

V17 Antecedentes de história familiar de certas doenças cr6dca.s 
incapacitantes 

V17.0 De afecg:áo psiquiátrica 
V17.1 De ictus ( cerebrooascular ) 
V17.2 De outras doenças neurológicas 
Coréia de Huntington Epilepsia 
V17.3 De doença isguêmica do coração 
V17.4 De outras doeqas çardiouasculares 
V17.5 De asma 
V17.6 De outras afecções respiratórias crhicas 
V17.7 De artrite 
V17.8 De outras doety:as osteomusculares 

V18 Antecedentes de história familiar de dgumas ouiras 
afecções específicas 

V18.0 De diabetes mellitus 
V18.1 De outras doenças endócsinas e metabdlicas 
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V21.2 Outros periodos da adolescência 

V21.8 Outros 

V21.9 Não especificados 

V22 Gravidez normal 

Exclui: exame ou teste de gravidez, não confirmada a gravidez 
(V72.4) 

V22.0 Supervisão da primeira grauidez normal 

V22.1 Superuisão de outras grauidezes normais 

V22.2 Grauidez como dado casual 
Gravidez SOE 

V23 Supervisão da gravidez de alto risco 

lr23.0 Grauidez com Itist6ria de infertilidade 

V23.1 Gravidez com história cle doença trofoblistica 
Gravidez com história de: 

mola hidatiforme 
iiiola vesicular 

V23.2 Grauidez com história de aborto 

Gravidez com história de afecções em 634.- a 638.- 

Exclui : abortadeira habitual: 
assistència durante a gravidez (646.3) 
não grávida (629.9) 

V23.3 Grande multipara 
Exclui: assistência em relaçáo ao parto e ao trabalho de parto 

( 659.4) 
nálo grávida (V61.5) 

V23.4 Grauidez com outros antecedentes obstét~.lcos desfauoráueis 
Gravidez com história de outras afecções de 630 a 676.- 

V23.5 Gravidez com outros antecedentes reprodutiuos desfavoráveis 
Gravidez com história de nascido morto ou de morte neonatal 

V23.8 Outras gestações de alto risco 

V23.9 Gestação de alto risco mio especificada 



V24 Assistência e exame após o parto 

V24.0 Inwdiatamente após o parto 
Assistencia e ol>servaç.áo de casos sem complicaçáo 

V24.1 Múe nutriz 

V24.2 Seguimento de rotina após o parto 

V25 Procedimentos anticoncepcionais 

V25.0 Aconselhamento e orientaçüo gerais 
Orientaçáo de planejamento familiar SOE 

IJrcscriçáo de anticoncepcionais 

V25.1 Znserçiio de dispositivo itztra-uterino anticoncepcional 

V25.2 Esterilização 
Internaçiío para laqueamento das trompas de Falópio ou dos canais 

deferentes 

V25.3 Ctiretagern mens-rira1 
Iiiterrupção da gravidez Regularização menstrual 

V25.4 VigiWnciu cle métodos ai~ticoncepcionais preoiamente 
prescritos 

Controle, reinsersiío oii rcmoçiío dc dispositivo anticoncepcional 
( intra-uterino) 

Exame de rotina relacionado a procedimentos anticoncepcionais 
Kepetiçáo de prescrição de pílula anticoncepcional ou de outros 

métodos anticoncepcionais 

Exclui: presença de dispositivo intra-uterino anticoncepcional 
como achado casual (V45.5) 

V s . 8  Outros 

VC5.9 Núo especificados 

V26 Procedimentos relativos a procriação 

V26.0 Recomtituiçúo plástica das trompas de Fazópio ou dos canais 
deferentes após esterilização préuia 

V26.1 Inseininaçúo artificial 

V26.2 Exames e testes 

Contagem espermática Insuflaçiío das trompas de Falópio 
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V26.3 Aconselhamento genético 

V26.4 Aconselhamento e otientaçüo gerais 

V26.8 Outros 

V26.9 Não especificudos 

V27 Produto do parto 

Nota: Esta categoria destina-se a codificaçáo do produto do parto 
no prontuário clínico da mãe. 

V27.0 Criança única nascida dua 

V27.1 Criança única nascida nwrtu 

V27.2 Gbmeos, ambos nascidos uiuos 

V27.3 Gdmeos, um nascido uivo e outro nascido morto 

V27.4 Gêmeos, ambos nascidos mortos 

V27.5 Outros nascimentos múltiplos, todos nascidos uiuos 

V27.6 Outros nascimentos múltiplos, alguns nascidos oiws 

V27.7 Outros nascimentos miíltiplos, todos nascidos mortos 

V27.9 Nascinwnto de tipo núo especificado 

Criança única resultado em relação a criança não espe- 
Nascimentos múltiplos cificada 

V28 Rastreamento ["Screening"] antenatal 

Exclui: assistência pré-natal de rotina (V22.-, V23.-) 

V28.0 Rastreamento de anomalias cromoss6micas por amniocentese 

V28.1 Rastreamento de náueis eleuados de alfafetoproteánas no 
líquido amniótico 

V28.2 Outros rastreamentos baseados em amniocentese 

V28.3 Rastreamento de malformações através do uso de ultra-som 

V28.4 Rastreamento de retardo de crescimento fetal através do 
uso de ultra-som 

V28.5 Rastrqamento para isoimunixaçáo 

V28.8 Outros 

V28.9 Nüo especificados 



CRIANÇAS NASCIDAS VIVAS E SMIAS CLASS~CADAS SECUNDO O TIPO DE 

NASCIMENTO ( v30-V39) 

Nota: Estas categorias destinam-se a codificação de crianças nas- 
cidas vivas que não estão doentes mas que entretanto con- 
somem assistência a saúde [por exemplo, ocupação de berço] 

As seguintes subdivisões de quarto algarismo deverão ser usadas com 
as categorias V30-V39: 

.O Nascido (s)  no hospital 

.1 Nascido (s) antes da admissão ao hospital 

.2 Nascido (s) fora do hospital e não hospitalizado (s) 

V30 Criança Única 

V31 Gêmeo, o outro gêmeo nascido vivo 

V32 Gêmeo, o outro gêmeo nascido morto 

V33 Gêmeo, sem outra especificação 

V34 Outros nascimentos múltiplos, todos nascidos vivos 

V35 Outros nascimentos múltiplos, todos nascidos mortos 

V36 Outros nascimentos múltiplos, alguns nascidos vivos e outros 
nascidos mortos 

V37 Outros nascimentos múltiplos, sem especificação adicional 

V39 Nascimento de tipo não especificado 

Nota: Estas categorias devem ser usadas quando as condições enu- 
meradas estiverem registradas como "diagnósticos" ou como 
"problemas" 
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V40 Problemas mentais e de comportamento 

V4.O Problemas de aprendizado 

V40.1 Problemas de comunicação [inclusive da linguagem] 

V40.2 Outros problemas mentais 

V40.3 Outros problemas de comportamento 

V40.9 Problemas mentais ou de comportamento não especificados 

V41 Problemas dos sentidos e de outras funções especializadas 

V41.0 Problemas da riisão 

V41.1 Outros problemas ocuhres 

V41.2 Problemas da audição 

V41.3 Outros problemas auditivos 

V41.4 Problemas da produção da uoz 

V41.5 Problemas do olfato e do paladar 

V41.6 Problemcrs da deglutição e da tnastigaçüo 

V41.7 Problemas da fuqão sexual 

Exclui : problemus conjugais (V61.1) 
transtornos psicossexuais (302.-) 

V41.8 Outros problemas relacionados a funções especializadas 

V41.9 Não especificados 

V42 Órgão ou tecido substituído por transplante 

Inclui: transplante de órgão homólogo ou heterólogo (animal) 
( humano ) 

V42.0 Rim 

v42.2 Válvula cardáaca 

V42.3 Pele 



V42.4 Osso 

V42.8 Outro órgão ou tecido especificado 

Intestinos Pâncreas 

V42.9 Não especificado 

V43 órgão ou tecido substituído por outros meios 

Inclui: substituição de órgão por: 
dispositivo artificial 
dispositivo mecânico 
prótese 

Exclui: diálise renal (V45.1) 
marca-piisso cardíaco (.V45.0 ) 

V43.0 Gbbo oarlar 

1'43.1 Cristalino 
Pseudo faquia 

V43.2 Coração 

V43.3 Válvula cardáaca 

V43.4 Vaso sangiiineo 

V43.5 Bexiga 

V43.6 Articulação 

Substituiç50 de articulação de dedo 
Substituição de articulação do quadril (parcial) (total) 

V43.7 Membro 

V43.8 Outro 

Laringe 
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V44 Aberturas artificiais 

Exclui: abcrtiuas es eciais que demandam assistência o11 controle 
(V55.-f' 

V44.2 Zkostomia 

V44.3 Colostomia 

V44.4 Outras aberturas artificiais do trato gastrintestinal 

V44.6 Outras aberturas artificiuis do trato urinário 

Nefrostomia Uretrostomia 
Ureterostomia 

V44.7 Vagina artificial 

V44.8 Outras 

V44.9 Não especificadas 

V45 Outros estados póscirúrgicos 

Exclui: cuidados de seguimento ou de controle (V51-V58) 
mau funcionamento ou outra complicação - codificar a 
afecção 

V45.0 Marca-passo cardíaco in situ 
Exclui: internaçáo para ajustamento ou outros cuidados (V53.3) 

mau funcionamento (996.0) 

V45.1 Estado de diálise renal 
Paciente com necessidade de diálise renal intermitente 
Presença de derivação ("shunt") artério-venosa (para diálise) 

Exclui: internação para sessão de diálise (V56.0) 

V45.2 Presença de dispositivo para drenagem de líquido céfalo- 
raquidiano 

Derivação ("shunt"), válvula ou dispositivo in situ de intercomuni- 
cação entre os ventriculos cerebrais 

Exclui: mau funcionamento ( 996.2 ) 

V45.3 Desvio ("bypass") ou anastomose intestinal 

V45.4 Estado cEe astrodese 



V45.5 Presença rle clispositiuo intra-uterino anticoncepcional 

Exclui: complic~~ões devidas ao dispositivo (996.3) 
controle, reinserção ou remoção de dispositivo (V25.4) 
inserção de dispositivo (V25.1) 

VG.6 Estados subsequentes a cirurgia do olho e anexos 
Exclui: cristalino artificial (V43.1) 

globo ociilar artificial (V43.0) 

V45.8 Outros 
Exclui: prótese vascular (V43.4) 

válvula cardíaca artificial (V43.3) 

V40 Outras dependências de máquinas 

V46.0 Dependência de aspirador de secreções 

\'&.I Dependência de respirador artificial 

V46.8 Depencldncia de outrcrs máquinas 

V46.9 Não especificadas 

Outros problemas nos órgãos internos 

Deficiências de órgúos internos 

Problemas mecdnicos e motores dos órgiios internos 

Outros problemas cardiorrespiratónos 

Outros problemas digestioos 

Outros problemas urinários 

Outros problemas genitais 

Não especificados 

V48 Problemas na cabeça, pescoço e tronco 

V48.0 Deficidncias da cabeça 

V .  8.1 Deficidncias do pescoço e tronco 

V48.2 Problenms mecdnicos e motores da cabeça 

V4S.3 Problemas mecdnicos e motores do pescoço e tronco 

V48.4 Problemas sensoriais na cabeça 

V48.5 Problemas sensoriais no pescoço e tronco 



V48.6 Desfigurações da cabeçu 

V48.7 Desfigurações do pescoço e tronco 

V48.8 Outros problemas na cabeça, pescoço e tronco 

V48.9 Não especificados 

V49 Problemas nos membros e outros problemas 

V49.0 Deficiências nos membros 

V49.1 Problemas mecdnicos dos membros 

V49.2 Problemus motores dos membros 

V49.3 Probletnas sensoriais nos membros 

V49.4 Desfigurações dos membros 

V49.5 Outros problemas nos membros 

V49.8 Outos problema especifica~los que inflirenciam o estado cic 
sadde 

V49.9 Não especificados 

Nota: As categorias V51-V58 devem ser usadas para indicar a ra- 
zão da' assistência prestada a pacientes já tratados cm virtu- 
de de alguma doença ou lesão não presente no momcnto, 
iilas que recebcm supervisão ou cuidados médicos de 
seguimento' para consolidar o tratamento, tratar estados 
residuais, assegurar a não recidiva da afecção ou previliir n 
recidiva. Os códigos devem ser usados de modo alternativo 
oii adicional ao códi o que indica a docnça ou lesão orid- 
na1 (001-999), o qua será aquele a ser tabulado como caiisu 
básica. 

f 

V50 Cirurgias eletivas com propósitos outros que não os de 
restabelecer o estado de saúde 

V50.0 Transplante de cabelo 

V50.1 Outras cirurgias plásticas para correçúo de problemas 
estéticos 

Exclui: cirurgia plástica subsequeiitc a lesiio ou operação cicatri- 
zada (V51) 



V50.2 Circrrncisiío de rotina ozi rittlal 

Circuiicisão na niisi.iicia dc iridicação médica significativa 

V50.3 Perfuração du orelha 

V50.8 Outras 

\'50.9 Não especif icadas 

V51 Cuidados de seguimento abrangendo a utilização de 
cirurgia plástica 

Cirurgia plástica subsequcntc a lesáo ou operação cicatrizada 

Reparação de tecido cicatrizado 

Exclui: cirurgia plástica cosmética (V50.1) 
cirurgia plástica para tratamcilto dc lesáo atual - 

codificar a afecção 

V52 Provas e njustnn~entos de próteses 

V52.0 Braço urtificial ( cornpleto ) ( parcial ) 

V52.1 Perna artificial (completa ) (pnrciit/ ) 

V52.2 Olho artificiul 

V52.3 Dispositioo protético ilentúrio 

V52.4 Prótese mamária 

Exclui: implante de mama (V50.1) 

V52.8 Outros. disposititios protéticos especificurlos 

'~52.9 Niío especificados 

V53 Provas e ajustamentos de outros aparelhos 

i'53.0 Dispositivos reluciot~uilos uo sistema nervoso B aos órgúos dos 
sentidos 

Dispositivo substitutivo I auditivo 
visual 

V53.1 Óculos e lentes de contato 

V53.2 Aparelhos de audiçáo 

V53.3 Marca-passo cardiaco 

V53.4 Dispositivos ortodônticos 
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V53.5 Ileostomia ou outros dispositiaos intestinais 
1'53.6 Dispositivos urinários 

V53.7 Dispositivos ortopédicos 
Aparelho 

Colete 

V53.8 Cadeira de rodas 
V53.9 Outros e os não especificados 

V54 Outros cuidados de seguimento em ortopedia 

V54.0 Cuicludbs rle seguimento abrangendo a renzoçúo de placas 
ou outros dispositiuos internos de fimçiio de fraturas 

l~emoção de: 
placas 
hastes 

Remocão de: 
parafusos 
pinos 

Exclui: mau funcionamento d e  dispositivo ortopédico interno 
( 996.4 ) 

outras complicações de natureza não mecânica (996.6, 
996.7) 

remoção de dispositivo de fixação externo (V54.8) 

V54.8 Outros cuicla~los cle seguimento em ortopedia 
Troca, controle ou remoção de: 

arame de Kirschner 
goteira, externa 
molde de gesso (aparelho de gesso) 
outros dispositivos externos de fixação ou t ra~ão 

V54.9 Não especificarlos 

V55 Cuidados relativos a aberturas artificiais 

Inclui: fechamento 
passagem de sondas ou velas 
remoção de cateter 
restauração 
toalete ou limpeza 

Exclui: complicsções da boca externa (519.0, 569.6, 997.4, 997.5) 
presença da abertura somente, sem necessidade de 

cuidados (V44.-) 

V55.0 Traqueostomia 
V55.1 Gastrostotnicc 
V55.2 Ileostomia 



V55.3 Co2ostomia 

V55.4 Outras aberturas artificiais do trato digesti~o 

V55.5 Cistostomia 

V55.6 Outras aberturas artificiuis do trato urituírio 

Nefrostomia Uretrostomia 

V55.7 Vagina artificial 

V55.8 Outras aberturas especificu~las 

V55.9 Núo especificadas 

V56 Cuidados de seguimento com o uso de diáiise intermitente 

Inclui: prcparaqáo para diálise e tratamento por diálise 

V56.0 Diúlise extrucorpórea 

Diálise (renal) SOE 
Exclui: estado de diálise (V45.1) 

V56.8 Outras diálises 

Diálise peritoneal 

V57 Cuidados compreendendo a utilização de procedimentos de 
reabilitação 

V57.0 Exercícios respiratórios 

V57.1 Outras formas de fisioterapia 

Exercícios terapêuticos e medicinais, exceto respiratórios 

V57.2 Terapia ocupacionul e reabilitação uocacional 

V57.3 Terapia cla fala 

V57.4 Treinamento ortóptico 

V57.8 Outros 

V57.9 Não especificados 

V58 Outros cuidados de seguimento e os não especificados 

V58.0 Sessão de radioterapia 

Internação somente para radioterapia, visto que a parte principal 
do tratamento (para doença maligna) já se realizou 
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V58.1 Quimioterapia de manutenção 
Exclui: quimioterapia profilática contra doença que nunca ocorreu 

(V03.- a V07.-) 

V58.2 Transfwüo de sangue, sem diagndstico registrado 

V58.3 Assist&ncia a curatioos e suturas cirúrgicas 
Remoção de suturas Troca de curativos 
Retirada de pontos 

V58.4 Outros cuidados de seguimento subsequentes a cirurgia 
Exclui: assistência a aberturas artificiais (V55.-) 

cuidados de seguimento em ortopedia (V54.-) 

V58.5 Ortodontia 

V58.8 Outros 

V58.8 Nüo especificados 

V59 Doadores 

Exclui: exame de doador ein potencial (V70.8) 

V59.0 Sangue 

V59.1 Pele 

V59.2 Ossos 

V59.3 Medula óssea 

V59.4 Rim 

V59.5 Córnea 

V59.8 Outro órgão ou tecido especificado 

V59.9 Não especificado 

V60 Alojamento, habitação e circunstâncias econdmicas 

V60.0 Falta de alojamento 
Mendigos Vagabundos 
Migrantes sociais Visitantes 
Vadios 



V60.1 Habitação inadequada 
Deficiência técnica da habita- Fulta de aquecimento 

ção impossibilitando as- Limitaçáo de espaço 
sistência adequada 

1'60.2 Recursos materiais inadequados 
Pobreza SOE Problen~as econbinicos 

V60.3 Indivíduo civendo sozinho 

1'60.4 Ausência de outro m e d r o  pertencente a casa capaz cle 
prestar cuidados 

Indivíduo necessitando de cuidados ( tem ) ( está) : 
cônjuge temporariamente afastado do lar 
membro familiar demasiadamente limitado, doente ou de outro 

modo incapaz de prestar cuidados 
temporariamente afastado do local usual de residência 

Exclui: cuidados em períodos de férias (V60.5) 

V60.5 Cuidados em períodos de férias 
Prestação de cuidados de assistência a saúde a indivíduo que é nor- 

malmente cuidado em casa a fim de possibilitar aos parentes 
um período de férias 

V60.6 Pessoas uivendo em instituições residenciais 
Residente em internato (escola) 

V60.8 Outros 

V60.9 Não especificados 

V61 Outras circunstâncias familiares 

Inclui: quando estas circunstâncias ou o temor pelas mesmas 
quer atingindo a pessoa diretamente envolvida ou a 
outras, são mencionadas como a razão, 'iistificada ou 
não, da procura ou do recebimento e aconselha- 
mento ou cuidados médicos 

d 
V61.0 Dissolução familiar 
Afastamento Divórcio 

V61.1 Problemas conjtcgais 
Conflitos conjugais 

, 
Exclui: problemas relacionados a: 

função sexual (V41.7) 
transtornos psicossexuais ( 302.- ) 
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V61.2 Probb~nas entre pais e filhos 

Abuso Conflitos entre pais e filhos 
da criança Negligência Preocupação sobre o comporta- 

mento da criança 
Problemas relativos a crianças 

adotadas ou de criação 

Exclui: efeitos de maus tratos a criança (995.5) 

V61.S Problemas com pais ou sogros idosos 

V61.4 Problemas de saúde na família 

Alcoolismo na família 

pessoa doente ou invhlida na família ou na casa Presença de 

V61.6 Ilegitimidade ou graoidez ilegítima 

V61.7 Outras formas de gravidez não desejada 

V61.8 Outras 

V61.9 Não especificadas 

V62 Outras circunstâncias psicossociais 

Inclui: quando estas circunstâncias ou o temor pelas mesmas, 
quer atingindo a pessoa diretamente envolvida ou a 
outras, são mencionadas como a razão, justificada ou 
não, da procura ou do recebimento de aconselhamento 
ou cuidados médicos 

Exclui: trauma psicológico anterior (V15.4) 

V62.0 Desemprego 

Exclui; quando (J problema principal constitui-se em recursos ma- 
teriais inadequados (V60.2) 

V62.1 Efeitos adversos do ambiente ae trabalho 

V62.2 Outra circunstâncias ou desajustamentos ocupaeionais 

Insatisfação no emprego Problemas de escolha de carreira 

V62.3 Circunstâncias educacionais 

Insatisfação no ambiente Limitações relativas a educação 
escolar 



Discriminaçáo política, religio- Isolamento 
sa ou sexual social 

Perseguição 
Privação cultural 

Litígio, demanda 
Prisão, detenção 

Processo 

V62.6 Recusa de tratamento por razões religiosas ou de conscidncia 

V62.8 Outras tensões psicológicas ou f&icas ruí0 classificadas em 
outra parte 

V62.9 Não especificadas 

V63 Falta de disponibilidade de outro tipo de assistkncia médica 

V63.0 Local de residência distante de hospital ou de outro serdço 
de sazíde 

V63.1 Sermços médicos d o  disponiueis em casa 

Exclui: ausência de outro membro pertencente a casa capaz de 
prestar cuidados (V60.4) 

V63.2 Indivíduo a espera de internaçüo para assistdncia adequada 
em outra parte 

V63.8 Outras 

Indivíduo na lista de espera submetido a investigação pelo serviço 
social 

V63.9 Não especificadas 

V64 Indivíduos que procuram serviços de saúde para 
procedimentos específicos não executados 

V64.0 Vacinuçüo mio executada por causa de contra-irdicaçiiu 
V64.L Procedimento cirúrgico ou outro mio executado por causa 

de contra-indicaçüo 
V64.2 Procedimento cirúrgico ou outro não executado por causa 

de decisão do paciente 
V64.3 Procedimento não executado por outras razões 

V65 Outras pessoas que procuram consulta sem apresentarem 
queixa ou doença 

V65.0 Pessoa sadia acompatlhando pessou tloentc 
Acompanhante 
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V65.1 Pessoa que procura consulta no interesse de outra pessoa 
Aconselhamento ou tratamento para uma terceira pessoa, que se 

encontra ausente 

Exclui: preocu a ão normal) a respeito de pessoa doente na fa- 
F . Ç  ( milia (V61.4) 

V6.2 Zndioíduo simtrlando doença 
Paciente peregrinador Simulador 

V65.3 ' Supemtsão e aconselhrrmento dietético 
S u p e ~ s ã o  e aconselhamento dietético (na, nas, no): 
SOE 
alergias ou intolerâncias alimentares 
colite 
diabete mellitus 
gastrite 
hipercolesterolemia 
hipoglicemia 
obesidade 

V65.4 Outros aconselhmentos não clussificados em outra parte 
Conselhos Esclarecimentos de. 

achados de investigação 
Instruçáo medicação 
Exclui : acoiiselhamento ( ara) : 

anticoncepção &?~S.O) 
genético (V26.3) 
procediment~s procriativos (V26.4) 

V65.5 lndidduo que apresenta queira que o preocupa, em quem 
nenhum diagndstico foi feito 

Condição preocupante não Pessoa sã, preocupada 
encontrada 

O problema era estar normal 
v6518 Òutras 
Exclui : sintomas especificados 

V65.9 Não especificados 

V66.0 Após cirurgia 
VW.1 Após radioterapia 
VS6.2 Após quimioterapiu 



V66.3 Após psicoterapia e outros tratamentos para transtmos 
mentais 

V66.4 Após tratamento de fratura 

V66.5 Após outro tratamento 

V66.6 Após tratamento combinado 

V66.9 Não especifica& 

V67 Exame de seguimento 

Inclui: supervisão somente em seguida ao tratamento 

Exclui : vigilância da anticoncepçâo (V25.4) 

V67.0 Após cirurgia 

V67.1 Apds radioterapiu 

V67.2 Após quimioterapia 

V67.3 Após psicotempiu e outros tratamentos para transtornos 
mentais 

1'67.4 Após tratamento de fratura 

V67.5 Após outro tratamento 

V67.6 Após tratamento combinado 

V67.9 Náo especificados 

V68 Contatos para fins administrativos 

V68.0 Expedição de ce~*tificados médicos 

Expedição de certificados médicos de: 
capacidade 
causa de morte 
incapacidade 

Exclui: contatos para exame médico geral ('v70.-) 

V68.1 Repetiçáo de prescriçóes 
Repetição de prescriqks de: Repetição de prescrição de bculos 

aparelhos 
medicamentos 

Exclui: repeti~iío de prescrição de anticoncepcionais (25.4) 

V68.2 Pedido de exame pericial 
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V68.8 Outros 

V68.9 Não especificados 

Nota: Achados anormais inespecíficos descobertos por ocasião dr s- 
ses exames são classificáveis nas categorias 790-796. 

V70 Exame médico geral 

V70.0 Exame mbdico geral de rotina num serviço de assist&ncia u 
saúde 

Revisão gerd do estado de saúde ("Check-up") 

V70.1 Exame psiquiátrico geral solicitado por autorida& 

V70.2 Outros exames psiquMtricos gerais e os não especificados 

V70.3 Outros exumes médicos para fins administratioos 
Exame médico geral para: Exame médico geral para: 

acampamento certificado de seguros 
admissão A escola competição esportiva 
admissão em lar de imigração e naturahção 

pessoas idosas licença para dirigir 
adoção prisão 
casamento 

Exclui: comparecimento para expedição de certificados rnhdicos 
( v68.0 ) 

seleção emprego (V70.5) 

V70.4 Exames por razóes mddico-legais 
Testes para determinação do teor alcoólico no sangue 
Testes para determinação do teor de drogas no sangue 
Exclui: exame e observação após: 

acidentes (V71.3, V71.4) 
assalto (V71.6) 
violaçio (V71.5) 

V70.5 Exame de satíde em subpopulaçóes definida 
Crianças escolares Prostitutas 
Crianças pré-escolares Refu iados 
Estudantes Resi cf entes em instituição 
Exame de saúde ocupacional Seleção para emprego 
Pessoal das forças armadas 



V70.6 Exame de saúde etn levantamentos de popubçúo 
Exclui: triagem especial (V73.- a V82.-) 

V70.7 Exame para termo de comparação normal ou para controle.* 
em pesquisa clinica 

V70.8 Outro 

V70.9 Não especificado 

V71 Observaçiío e avaliação de condições suspeitas 

Inclui: casos que apresentam sintomas ou evidèncias de. uma con- 
dição anormal a qual requer estudo clínico mas 
que, após exame e observação, não demonstra neces- 
sidade de tratamento ou assistência médica 

V71.0 Mentais 

em gangue sem comportamento alienado manifesto Comportamento dissocial 

V71.1 Obsemaçáo devi& a suspeita de neoplasma maligno 

V71.2 Obseroaçáo devida a suspeita de tuberculose 

V71.3 Observação após acidente de trabalho 

V71.4 Obsercação após outro tipo de acidente 
Exame de pessoa envolvida em acidente de tráfego por veículo a 

motor 

V71.5 Obseruaçáo apds a alegação de uiolação ou seduçõo 
Exame da vitima ou do acusado 

V71.6 Observação após a provocação de outras lesões 
Exame da vítima ou do acusado 

W1.7 Observação devidu a suspeita de doença cardiouascuúzr 

\71.8 Obsemção deuida a suspeita de outros quadros clánicos 
especificados 

V71.9 Não especificada 

V72 Investigações e exames especiais 

Inclui: exames de rotina de sistemas e aparelhos específicos 
Exclui: triagem geral de grupos definidos de população (V70.5, 

V70.6, V70.7) 
triagem para transtornos específicos (V73.t  a V82.-) 
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V72.0 Exame dos o h s  e da oisdo 

V72.1 Erame dos ou- e h audipío 

V72.2 Emme dentário 

V72.S Exame ginecoldgico 
Exame phlvico (anual) (periódico) 

Exclui: exame de rotina relacionado a procedimentos anticoncep- 
cionais (V25.4) 

V72.4 Exame ou teste de graoidez, gravidez não confirmada 
Gravidez possível, (ainda) não confirmada 

- 

Exclui: exame de gravidez com confirmação imediata (V22.0, 
V22.l) 

V72.5 Exume radioldgico não classificado em outra parte 
Raio X de t6rax de rotina 
Exclui: exame devido a suspeita de tuberculose (V71.2) 

V72.6 Exame laboratoria1 
Exclui: aquele devido a suspeita de doença (V71.-) 

V72.7 Testes diagnósticos cutdneos e de sensibilização 
Testes alérgicos Testes cutâneos para hipersensibi- 

lidade 
Exclui: testes diagnósticos cutâneos para doenças bacterianas 

(V74.-) 

V72.8 Outros exumes especificados 

V72.9 Não especificados 

V73 "Screening'' especial para doenças virais 

V73.0 Poliomielite 

V73.1 Varíola 

V73.2 Sarampo 

V73.3 Rubéola 

V73A Febre amarela 

V73.5 Outras doenças virais transmitidas por artrdpodes 
Encefalite a vírus: Febre dengue 

transmitida por: Febre hemorrágica 
carrapato 
mosquito 



V73.6 T r a c m  

V73.8 Outra 

V73.9 Não especifica& 

V74 Triagem ("screening") especial para doenças devidas a 
bactkrias e a espiroquetas 

Inclui: testes diagnósticos cutgneos para estas doenças 

V74.0 Cdlera 

V74.1 Tuberculose pulmonar 

V74.2 Hansenhe 

V74.3 Difteria 

V74.4 Conjuntiuite baderiana 

V74.5 Doença uenérea 

V74.6 Bouba 

V74.8 Outras 
Brucelose Peste 
Coqueluche Tétano 
Leptospirose 

V74.9 Náo especificadas 

V75 Triagem ("screening") especial para outras doenças 
infecciosas 

V75.0 Doenças deuidas a' rickdtsias 

V75.1 Maláriu 

V75.2 Leishinuniose 

V75.3 Tripanosson~he 

Doenças de Chagas Doença do sono 

V75.4 Infecções ~nicdticus 

V75.5 Esquktossomose 

V75.6 Filariose 

V75.7 Helmintiase intestinal 

V75.8 Outras infecções prdtdrius especificadas 

V75.9 Doença infecciosa riáo especificado 
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V76 Triagem ("screening'? )l para neophmas m a l i p s  

V76.0 &gáos do aparelho respiratório 
V76.1 Mamu 

V76.2 Colo uterino 
Teste de Papanicolau de rotina de esfregap do colo uterino 
Exclui: quando parte de exame ginecológico geral (V72.3) 

V76.3 Bexiga 
V76.4 Outras localizações 
V76.8 Outros neoplasmas 
V76.9 Núo especificada 

V77 Triagem ("screening") especial para transtornos 
endóainos, nuhicionais, metab6licos e imunitários 

Transtornos da tirebide 
Diabete rnellitus 
Desnutriçúo 
Fenilcetonúria 

Galactosemiu 
Gota 
Fibrose cí&ica 
Outros erros inatos do metabolismo 
Obesidade 
Outros e os luSo especificados 

V78 Triagem ("screening") especial para transtornos do sangue 
e dos órgãos hematopohticos 

V78.0 Anemia ferropriua 
Anemia por deficiência de feno 

V78.1 Outras anemias por rleficibncia e as ,?rio especificadas 

V78.2 Doença ou estigma falciforme 

V78.3 Outras hemoglobinopatias 

V78.8 Outros 

V78.9 Nho especificados 



V79 Triagem ("screening") especial para transtornos mentais e 
para distúrbios do desenvolvimento 

V79.0 Depressão 
V79.1 Akoolismo 
V79.2 Retardamento mental 
V79.3 Distúrbios do desenvolvimento na infdncia precoce 
V79.8 Outros 
V79.9 Não especificados 

V80 Triagem ("screening") especial para doenças neuro16gicas, 
doenças do olho e do ouvido 

V80.0 Afecções rieuroMgicas 

V80.1 Glaucomu 

V80.2 Outras afecções do olho 

Triagem para: 
iinomalias congknitas do olho 
catarata 
lesões maculares senis 

Exclui: exame geral da vis50 (V72.0) 

V80.3 Doenças do ou& 

Exclui: exame geral da audição (V72.1) 

V81 Triagem ("screening") especial para doenças 
cardiovasculares, respirat6rias e geniturin8nas 

V81.0 Doença isquemica do coração 

V81.1 Hipertensão 

V81.2 Outras afecções cardiooaiculares e as não especificadas 

V81.3 Bronquite e enfisema crdnicos 

V81.4 Outras afecções respiratdrias e as não especificodas 
Exclui: triagem para: 

neoplasma de ulmão (V76.0) P tuberculose pu monar (V74.1) 

V81.5 Nefropatia 
Triagem para bactcriúria assintom8tica 

V81.6 Outras afecções geniturinúrb e as nüo especificadas 
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V82 Triagem ("scmening") especial para outras afeoções 

V82.1 Artrite reumatdide 

V82.2 Outros transtornos reumáticos 

V82.3 Luxaçóo cotyênita do quadril 

V82.4 Triagem pds-natal para anomalias cromossdmicas 

V82.5 Zntoxkaçüo química e outras contaminações 

Triagem para: Triagem para: 
exposição a radiação intoxicação devida a contarnina- 
ingestáo de substância çáo da água de abasteci- 

radioativa mento 
intoxicaçáo por metais pesados 

V82.6 Triagem multifásh 

V82.8 Outras 



MORFOLWIA DOS NEOPLASMAS 

Como já foi dito na introdução, n Organização Mundial da Saúde 
publicou uma adaptação da Classificação Internacional de Doenças 
para oncologia (CID-O). Ela contém uma nomenclatura codificada 
l~arii a morfologia dos. neoplasmas, a qual é reproduzida aqui para 
aqueles que desejarem usá-la juntamente com o Capítulo I1 da 
Classificação Internacional de Doenças. 

Os códigos para morfologia consistem de cinco algarismos; os qua- 
tro primeiros identificam o tipo histológico do ncoplasma e o quinto 
indica seu comportamento. O código de um s6 algarismo usado 
pnra o comportamento dos neoplasmas é o seguinte: 

/ O  Benigno 

11 Incerteza quanto a benignidade oii malignidade 
Malignidade liniítrofe ("borderline") 

12 Carcinoma in situ 
Intra-epitelial 
N.?o infiltrativo 
Não invasivo 

13 Maligno, localização primária 

16 Maligno, loci~lização metastáticu 
Localiza~So secundária 

19 Maligno, incerteza se de localização primária ou se 
metastático 

Na nomenclatura abaixo, os códigos para inorfologia incluem o c6di- 
go de comportamento apropriado ao tipo histológico do neoplasma, 
porém este código de comportamento pode ser mudado se outras 
informações relatadas assim o exigirem. Por exemplo, "cordoma 
(M9370/2) é considerado "a priori" como maligno; o termo "cor- 
doma benigno" deve ser codificado em M9370/0. Da mesma màneira, 
"adenocarcinoma de propagaçiio superficial ( h481431 3)  " descrito 
como "não invasivo" deve ser codificado em M8143t2 e "inelanoma 
( MS72013)" descrito. como "secundário" deve scr codificado em 
318720/6. 
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A tabela abaixo mostra a correspondência entre o código para mor- 
fologia e as diferentes seções do Capítulo 11: 

Código para Morfologia CID Capítulo I1 

Histologia/ Comportamento 

Qualquer um O 210-229 Neoplasmas benignos 
M8000-M8002 1 239 Neoplasmas de natureza não 

especificada 
M8010+ 1 235-238 Neoplasmas de comporta- 

mento incerto 
Qualquer um 2, 230-234 Cakcinoma in situ 

140-195 Neoplasmas malignos, decla- 
Qualquer um 200-208 rados ou presumidos 

como primários 

Qualquer um 6 196-198 Neoplasmas malignos, decla- 
rados ou presumidos co- 
mo secundários 

O algarismo para comportamento 19, usado na CID-O, não C apli- 
cável no contexto da CID, uma vez que todos os neoplasmas ma- 
lignos são presumidos como primários ( 13) ou secundários ( /e) ,  
tle acordo com outras informações existentes no prontuário médico. 

Apenas o primeiro termo listado na nomenclatura de morfologia da 
CID-O aparece em cada código na lista abaixo. No entanto, o índice 
Alfabético da CID (Volume 2), inclui todos os sindnimos da CID-O 
assim como alguns outros termos morfológicos que ainda possam 
ser encontrados em prontuários médicos mas omitidos da CID-O por 
serem considerados ultrapassados ou indesejáveis por alguma outra 
razão. 

Surgem às vezes dificuldades de codificação quando um diagnóstico 
inorfológico contém dois adjetivos que tem códigos diferentes. Um 
exemplo é "carcinoma epidermóide de céliilas transicionais". "Car- 
cinoma de células transicionais SOE" é M8120/3 e "carcinoma epi- 
dermóide SOE" é M8070/3. Em tais circunst&ncias, o número maior 
(M8120/3 neste exemplo) deve ser usado, uma vez que geralmente 
ele é mais específico. Para outras informações acerca da codificrição 
de morfologia ver páginas 760 e 761. 



Neoplasmas SOE 

Neoplasma benigno 

Neoplasma, incerto se henigno ou maligno 

Neoplasma maligno 

hTeop,'mma metastático 

Neoplasma maligno, incerto se primário ou metastático 

Células tztmorais benignas 

Células tunwrais, não especificadas se benignas ou 
malignas 

Células tumorais malignas 

Tumor n~aligno, de células pequenas 

Tirmor maligno, de cLlulas gigantes 

Tumor maligno, de célirlas fusiformes 

M801-M804 Neoplasmas epiteliais SOE 

Tumo; epitelial benigno 

Carciíloma "in sitrr", SOE 
Carcinoma SOE 

Carcinoma metustútico SOE 

Carcinomatose 

Epitelioma benigno 

Epitelioma maligno 
Carcinoma de céluh- grundes, SOE 

Carci~toinu de tipo indiferenciado SOE 

Carcinoma anaplásico SOE 

Carcinoma pleornorfo 

Carcinoma de c6lulas gigantes e fusocelttlar 

Carcinoma cle c é l u h  gigantes 

Carcinoma fusocelular 

Carcinoina pseudossarcomatoso 
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M803413 Carcinoma de células poligonais 

M8035/3 Carcinoma de céluhs esferoidais 
M8040/ 1 "Tumorlet" 
M8041/3 Carcinomu de células pequem SOE 

M8042/3 Carcinoma de células tipo grão de aueiu, ("oat cell") 

M8043/3 Carcinoma de célttks pequenas, tipo fusiforme 

M805-M808 Neoplasmas papilares e de células escamosas 

Papiloma SOE (exceto Papilotnu da bexiga urináriu 
M81201 1 ) 
Carcinoma p p i h  "in sitia'' 

Carcinoma papikrr SOE 

Papiloma serrucoso 
Carcinoma uemcoso SOE 

Papiloma de células escamosas 

Carcinoma papikur de cklulas escamosas 
Papiloma inuertido 
Papilomatose SOE 

Carcinoma "In situ" de células escamoscls, SOE 

Carcinoma de células escamosas SOE 

M8070/6 Carcinoma de células escamsas, mdastático SOE' 
M807113 Carcinoma de célulus escamosas, tipo c e r d i n i d  SOE 

A4807213 Carcitioma de células escamosas, tipo ndo ceratinizado, 
células grandes 

M8073/3 Carcinoma cle cklulas escamosas, tipo ndo ceratinizado. 
células pequenas 

h!8074/3 Carcitiom de células escanhosas, tipo fust cslular 

M8075/3 Carcinoma de células escamosas adenóides 

M807612 Carcinoma de células escamosas "in situ" com 
questionáoel inoasáo do estronua 

h1807613 Carcinoma de células escamosas micro indw 

M8080/ 2 Eritroplasia de Queyrnt 
M8081/2 Doença de Bowen 
M8082/3 Carcinoma linfoepitelial 



M809-M811 Neoplasmas basocelulares 

Tumor basocelular 
Carcinoma basocelular SOE 

Carcinoma basocelrrlar multicêntpico 

Carcinoma basocelular, tipo morféiu 
Carcinoma basoceh~lar, tipo fibroepitelial 

Carcinoma basoescamocelular 
Carcinoma metatipico 
Carcinoma intra-epidérnzico de Jadassohn 
Tricoepiklioma 
Tricofoliculoma 

Tricolemonm 
Pilomatrixoma 

M812-M813 Papilomas e carcinomas de células transicionais 

Popilcmu de cêlulas tranricionais SOE 
Papiloma uroteláal 
Carcinoma "in situ" de células tranricionais 
Carcinoma de células transicionais SOE 
Pupiloma schneide~hno 
Papiloma de células transicionais, tipo iniiertiuo 
Carcinoma sch~zeideriano 
Carcinoma de células transicionais, tipo fztsoceluiar 
Carcinoma basalóide 
Carcinoma cloacogênico 
Carcinoma papilar de células transicionais 

M814M838 Adenomas e adenocarcinomas 

h18140/0 Adenoma SOE 
.M8140/1 Adenoma brônquico SOE 

h4814012 Adenocarcinoma "in situ" 

h1814013 Adenccarcinomu SOE 

M814016 Adenocarcinomu metastútico SOE 
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Adenocarcinoma esquirroso 
Linite pIásticu 
Arlenocarcinonu & propagapio supefficicrl 
Adenucarcinotna, tipo intestinal 

Carcinuma tipo difuso 
Adenoina monomorfo 
Adenonla basocelulur 
Adenoma das ilhotas 

Carcinomu das ilhotas 
Znsulinoma SOE 
Znsulinoma maligno 
Glucagononu SOE 
Glucagorwnta maligno 
Gastrinonur SOE 
Gustrinomnu maligno 

Adenccurcinotna misto, das ilhotas e exócrino 
Adenoma de dutos biliares 

Colungiocarcinoma 

Cbtadenomu de dutos biliares 
Cistadenocarcinoma de dutos biliares 
Aden»rna de células hepáticas 
Carcinoma hepatoceltrlar SOE 

Heputocolangionia benigno 

Carcinoma hepatocelular e colangiocarcinoma combi- 
d o s  

Aílenoinu trabecular 
Adenocurcinoma trabecular 
Adenomu embrionário 
Cilindroinu écrino dérmico 
Carcinonur adenóide cístico 
Carcinoma cribriforme 
Pólipo adenomatoso SOE 
Adenocarcinomu em póUpo adenornatoso 
Adenoma tabular SOE 



Adenocarcinoma t u b u b  
Polipose ndenomatosa do cdlon 
Adenocarcinoma em polipose adenomatosa do cólon 
Pdlipos acienomatosos múltiplos 
Carcinoma sólido SOE 
Carcinoma simples 
Tumor carcindide SOE 
Tunwr carcinóide maligno 

Tumor carcinóide argentafínico SOE 

Tumor carcinóide argentafánko maligno 

Tumor carcinóide não-argentafinico SOE (Apudorr~a) 

Tumor carcinóide não-argentafínico muligno 

Tumor mucocarcinóide maligno 

Carcinóide composto 

Adenomatose pulmonar 

Adenocarcinoma bronquiolo-alueo2ar 
Adenoma alwolur 

Adenocarcinoma alveolar 

Adenoma papilar SOE 

Adenocarcinoma papllur SOE 

Adenoma iiiloso SOE 

Adenocarcinoma em adenomu oiloso 

Adenocarcinoma uEloso 

Adenoma tubouiloso 

Adenomu cromófobo 

Carcitiotna cromdfobo 

Adenoma acidófilo 

Carcinoma acidófilo 

Adenoma misto, acidófilo-basdfilo 

Carcinoma, misto, acidófilo-basdfib 

Adenoma oxifílico 
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Adenocarcinoma oxifáláco 
Adenotrw basófilo 
Carcircoma basófilo 
A & m m  de células claras 
Adenocarcinon~a de células claras SOE 
Tumot hipetnefróide 
Carcinoma de células renais 
Adenofibromu de c é l u h  claras 
Carcinoma de células granulares 
Adenonuz de células principais 
Adenonuc de células claras (water-clear cell) 

Adenocurcinomu de células claras (water-clear cell) 

Adenoma ck células mistas 
Adenocarcinoma de célula9 mistus 

Lipncidenoma 
Adenoma folicu2ar 
Adenocarcinoma folicular SOE 

Adenocarcinoma folicular, tipo bem diferenciado 

Adenocarcinomu foliculr, tipo trabecular 
Adenoma microfolicular 
Adenomu macrofol2cular 
Adenocurcinomu papilar e folicular 
Carcinoma esclerosante nüo encapsulado 
Adenomas endócrinos múltiplos 
Tumor justag*~n~erular 
Adenomu da córtex supru-renal SOE 

Carcinoma clrr córtex supra-renal 

Adenonw da córtex supra-renal, tipo celular compacto 

Adenoma da córtex supra-renal, uariante densamente 
pigmentada 
Adenoma da córtex supra-renal, tipo células claras 

Adenoma da córtex supra-renal, tipo célula9 da 
glomerulosa 

Adenoma da córtex supra-renal, tipo céltrlas mistas 



31838010 Adetioma erulometrióide SOE 
X18380/ 1 Adenomu enrlometrióide ''hrderline" 
\18380/3 Carcinoma entlometrióide 
M8381/0 ~denofibroma endometridzde SOE 
h1&381/ 1 Aclenofibroma enclometrióide "borderline" 
31838113 Arlenofibromn erulometrióide maligtio 

M839-h1842 Neoplasmas dos anexos e apêndices cutâneos 

Adetwnur de ap&rulice cutdneo 
Carcinoma de npbndice cutâneo 
Adenonm ck gldndula sudnriparu 

Tumor de glândula sudoripara SOE 
Adenocarcinomn de gidndtrla sudorípara 

Adenomu apdcrino 
Adenocarcinomn upócrim 
Açrospiromn Pí-rino 
Espiradenoniu écrino 

Hidrocistomu 
Hiclradenomu papilar 
Siringudenoma papilar 
Siringoma SOE 
Adenmnu sebáceo 
Adenocarcinoma sebáceo 
Adenoma ceruminoso 
Adenocurcinot~ta ceruminoso 

iM843 Neoplasmas mucoepidermóides 

Ma301 1 Tumor mucoepidermóide 
MIt13013 Carcinoma mucoepidermdide 

M844-M849 Neoplasmas mucinosos e serosos, císticos 

M W / 0  Cistadenomu SOL 
~M8440/3 Cistuc!c~~ocarcinoma SOE 
Mo441 10 Cistadenoma sero.so SOE 
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Cistadenoma seroso, "borderline" 
Cistadenocarcinoma seroso SOE 
Czstadenomu papilar SOE 
Cistadenoma papilur, "borderline" 
Cistadenocarcinoma papilar SOE 
Cistadenonm seroso pupilar SOE 
Cistadenoma seroso papilar "borderline" 
Cistadenocarcinoma seroso papilar 
Papilomu seroso superficial SOE 
Papilomu seroso superficial "borderline" 
Carcinoma seroso superfzcial papilar 
Cistadenoma mudnoso SOE 
Cistadenoma mucinoso "borderline" 
Cistadenocarcinoma mucinoso SOE 
Cistadenoma mucinoso papilar SOE 

Cistadenoma mucitwso papilar, "borderline" 
Cistadenocarcinoma m k n o s o  papilar 
Adenoma mucinoso 
Adenocarcinoma mucinoso 
Pseudomixoma perâtonial 
Adenocarcinoma produtor de mucinn 
Carcinoma de células e m  anel de sânete 
Carcinomu de células e m  anel de sinete, metastático 

M850-M854 Neoplasmas ductais, lobulares e medulares 

Carcinoma intraduddl núo infiltrativa 
Carcinoma ductal infiltratiuo 
Comedocarcinoma não infiltratiuo 
Comedocarcinoma SOE 
Carcinoma juvenil da mama 
Papiloma intraductal 

Adenocarcinoma papihr intraductal mão infiltmtiuo 
Adenoma papilar intracástico 
Carcinoma intracistico nóo infiltratiuo 



Papibmatose intradudal SOE 
Papilomdose ductal subareolar 
Carcinoma medular SOE 
Carcinoma medular com estroma amildide 
Carcinoma medular com estroma linfóide 
Carcinoma lobulur "in situ" 
Carcinoma bbular SOE 
Carcinoma ductular infiltratiuo 
Curcinomu influmutdrio 
Doença de Paget na mama 
Doença de Paget e carcinomu ~luctul infiltratiuo clo 
mama 

Doença de Paget extramamária (exceto a doença de 
Paget do osso) 

M855 Neoplasmas de células acinares 

M8550i0 Adenoma de c d l u h  adnares 
M85.5011 Tumor de c d l u h  acinates 
M8550/3 Carcinomu de cdlulas acinares 

M856-M858 Neoplasmas epiteliais complexos 

M856013 Carcinoma adenoescamoso 
M856110 Adenolin fomu 
M857013 Adenocarcinoinu com metaplasia escumosa 

M8571/3 Aderwcurcinoma com metaphia cartilaginosa e óssea 

M8372/3 Adenocarcinoma com metaplasia fusocelular 
M8573/3 Aderwcarcinoma com metapIasia apócrtna 
M858010 Timoma benigno 
M858013 Ti?noma maligno 

M859-M867 Neoplasmas especializados das ganadas 

M859011 Tumor rlo estroma gonadul 
M8600/0 Tecoma SOE 
MeS600/3 Carcinoiizu das céhilus da teca 
M8ô10/0 Lutcomu SOE 
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Tumor de células du granulosa SOE 
Tumor de células da granulosa, maligno 
Tumor de cklulas tecais da granulosa 
Androblastoma benigno 
Androbhtoma SOE 
Androblastoma maligno 
Tumor de células de Sertoli-Leydig 
Ginandrohhtoma 
Androblastoma tubula? SUE 
Carcinoma de células de Sertoli 
Androhhtoma tubular com deposiçáo lipídica 
Tumor de células de Leydig benigno 
Tumor de células de Leydig SOE 
Tumor de cr'lulas de Leydig maligno 
Tumor de células hilares 
Turnor de células lipádicas do oçário 
Tumor de supra-renal acessória 

M8WM871 Paragangliomas e tumores gldmicos 

Paruganglioma SOE 
Paraganglioma maligno 
Paraganglioma simpático 
Paragnngliomu parassimpático 
Tumor do glomo juguhr 
Tumor do corpo aórtico 
Tumor do corpo carotícleo 
Paraganglioma extra-supra-renal SOE 
Paraganglwma extra-supra-renal, maligno 
Feocromocitoma SOE 
Feocromocitoma maligno 
Glomangiossarcoma 
Tumor gldmico 
Glomangioma 

M872M879 Neva e melanomas 

M872010 Neuo pigmentado SOE 
M8720/3 Melanoma maligno SOE 



Melanoma nodular 
Neuo de cé luh  l~aaloniformes 
hfelanoma de cdlulas baloniformes 
Halo neuo 
Pápulas fibrosas clo nariz 
Neuroneuo 
Neuo mugnocelu2ar 
Ncao r160 pigmentado 
Mehnornu an~lancítico 
Neuo junciorurl 
Melanoma maligno em neuo juncional 
Melanose pré-cancerosa SOE 

Melanoma maligno em melanose prb-cancerosa 
Efélide nzeZan6tZc.u de Hutchinson 

Melanoma maligno em efélide rnelanótica de Hutchinson 
Melanoma superficial dissemiwrdo 
Nevo intraddrmico 
Nevo composto 
Neuo pigmentaclo ~ ' g  J I  ante 

Melanoma maligno em moo pigrnentado gigante 
Neuo epitelióide e fuso celular 
Melanoma de células epitelidides 
Melanoma fusocelular SOE 

Melanoma fusocelular, tipo A 

Melanoma fusocelular, tipo B 

Melanoma fusocelular e epiteli&de, naisto 

Neuo azul SOE 
Nem azul maligno 
Neuo azul celular 

Tumores de tecidos moles e sarcomas SOE 

Tumor de tecido mole, benigno 

Sarcoma SOE 
Sarcomatose SOE 
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M880113 Sarcomu fusocelular 

M880213 Sarcoma de células gigantes (exceto dos ossos M925013) 

M880313 Sarcotna de células pequenas 
M880413 Sarcom de células epitelióides 

M881-M883 Neoplasmas fibromatosos 

Fibromu SOE 
Fibr~ssarcoina SOE 
Fibromixoma 
Fibromixossarcomu 
Fibroma periostal 
Fibrossarcomu periostal 
Fibroma fascial 
Fibrossarcomu fascial 
Fibrossarcoma infantil 
Elastofibroma 
Fibromatose agressiua 
Fibromatose abdominal 
Fibroma demzopEásico 
Histiocitoma fibroso SOE 
Hktiocitomu fibroso dipico 
Histiocitoma fibroso maligno 
Fibroxantoma SOE 
Fibroxantoma atípico 
Fibroxantoma maligno 
Derrnatofibroma SOE 
Dermutofibroma protuberante 
Dermatofibrossarcoma SOE 

M884 Neoplasmas mixomatosos 

Mi384010 Mixoma SOE 
M884013 Mixossarcoma 

M885-M888 N$oplasmas lipornatosos 

M885010 LipomaSOE 
M885013 Lipossarconur SOE 
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Fibrolipoma 
Lipossarcoma, tipo bem diferenciado 

Fibromixolipoma 
Lipossarcoma mixdide 

Lipossarcoma de célular redondas 
Lipossarcoínu pleomorfo 

Lipossarcoma, tipo mtsto 
Lipomu intramuscular 
Lipoma ~ o c e l u b r  

Angiomiolipoma 
Angiomiolipossarcoma 

Angiolipoma SOE 
Angiolipoma infiltratiuo 
itlielolipomn 

Hibernoma 
Lipoblastomatose 

M889-h1892 Neoplasmas musculares 

Liomioma SOE 

Liomionutose intrat~smlar 
Liomiossarcoma SOE 
Liomioma epitelibide 

Liomiossarcoma epitelióide 
Liomioma celular 
Liomiomu bizarro 

Angiomioma 

Angiomiossarcomu 

Miomu 

Miossarcoma 

Rabdomioma SOE 

Rabdomio.~sarcomu SOE 

Rabdomios.rarcomu pleomorfo 

Rabdomiossarcoma, tipo misto 



710 LISTA TABULAII 

M890310 Rabtlomioma f etal 
M8904/0 Rahdomioma adulto 
M891013 Rahdomiossarcomaembrionán'o 
M892013 Rabdomio.ssarcoma alueolor 

M893-M899 Neoplasmns complexos mistos e do estroma 

Sarcorna do estroma endoínetrial 

Aliose endolinfática do estroma 

Adenomiomu 
Adeiioma pleomorfo 
Tumor misto maligno SOE 
Tumor misto mul2erEano 

Tumor misto mesodérmico 
Nefroma mesoblástico 
Nefroblastoma SOE 
Nefroblnstoma epitelial 

Nefroblastorna rnesenquimul 
1 feputohlastoma 

Carcinossarcoma SOE 
Carcino.ssarcoma emhionário 
~Mioepite fioma 
Mesetiquimoma benigno 
Mesenquimoma SOE 

Mesenquimoma maligno 

Sarcoma embrionário 

M900-M903 Neoplasmas fibroepiteliais 

M9000/0 Tumor de Brenner SOE 
M9000/ 1 Tumor de Brenner, maligtii~lade "borderline" 

M900013 Tumor de Brenner maligno 
M9010/0 Fibroadenoma SOE 
M9011/0 Fibroadenoma intracanalicular SOE 

h4901210 Fibroadenoma pericanalicular 
M901310 Adetiofibromu SOE 



M9014/0 Adenofibroma seroso 
34901510 Adenofibromu mucinoso 
M9020/0 Fibroarlenoma intracanaliculnr celular 

h490201 1 Cistossarcoma filodes SOE 
M902013 Ci.sbossarcoma filodes maligno 
M9030/0 Fibroadenoma juuenil 

M904 Neoplasmas sinoviais 

h49040/0 Sinouiom benigno 

M9040/3 Sarcoma sinovial SOE 
M9041/3 Sarcoma sinouial fusocelu2ar 
119042/3 Sarcoma sinovial de céãukas epitelihides 

h4904313 Sarcoma sinooial bifásico 
h4904413 Sarcoma de c k l u h  claras dos tendões e apowuroses 

M90,5 Neoplasmas mesoteliaís 

hlesote2ioma benigno 
Mesotelioma maligno 
Mesotelioma fibroso benigno 
Afesotelioma fibroso maligno 
Mesotelioma epitelióide benigno 
Mesotelioma epitelióide maligno 
Mesotelioma bifásico btmigno 
Mesotelioma bifásico maligno 
Tumor adenomatóide SOE 

M90GM909 Neoplasmas de células geminativas 

M906013 Disgerminorna 
M9061/3 Serninomu SOE 
M9062/3 Seíninoina tipo annplász'co 
M9063/3 Seminoma espermatocítico 
M9064/3 Germinoma 

M9u70/3 Carcinoma embrionário SOE 
M901113 Tumor do seio enrlodérrniccl 
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Poliembrioma 
Gonadoblastoma 
Teratoma benigno 
Teratoma SOE 
Teratoma maligno SOE 
Teratocarcinoma 
Teratoma maligno indiferenciado 
Teratoma maligno tipo intermediário 
Cisto dermóide 
Cisto dermóide com transformação maligna 
Est~~rrna ovariano SOE 
Estruma owriano maligno 
Carcinóide estruma1 

h4910 Neoplasmas trofoblásticos 

M9100/0 Mola hidutiforme SOE 
M91001 1 Mola hidutiforme in1MSim 
M910013 Cm'ocarcinoma 
H910113 Coriocarcinorna combinado com teratoma 
M910213 Teratoma maligno trofoblústico 

M911 Mesonefromas 

h191 1010 Mesone f rm benigno 
M9110/ 1 Tumor mesonéfn'co 

M911013 Mesonefroma maligno 
M91111 1 Endossalpingioma 

b1912-M916 Tumores dos vasos sanguíneos 

M9120/0 Hemungioma SOE 
M912013 Hemangiossarcoma 
M9121/0 Hemangioma cavernoso 
M912210 Heinungioma venoso 
M912310 Hemangioma racemoso 
M912413 Sarcoma de células de Kupffer 



Henwngioendotelioma benigno 
Hemangioendotelioma SOE 
Ifemangioendotelioma maligno 
Hemaitgioma cnpi2(1r 
Hemnungiomu intramijscillar 
Sarcoma de Kaposi 
Angioceratoma 

Hema~gioma cerat<Ssico verrucoso 
Ilemangioperitoma benigno 
I-lemangiopericitoma SOE 
Ifemangiopericitoma maligno 
Angiofibroma SOE 
Hemangiohlastoma 

M917 Tumores dos vasos linfáticos 

Li;if=zgir~& SOE 
Linfangiossarcoma 
Linfangiomu capilur 
Linfangioma cavernoso 
Linfangioma cístico 
Lin fangiomioma 
Linfangiomiomatose 
Hemolin)(angioma 

M918-M920 Osteornas e osteossarcomas 

M918010 Osteoma SOE 
M918013 Osteossarcoma SOE 
M918113 Osteossarcoma condroblástico 
M918213 Osteossarcomu fihroblártico 
M9183/3 Osteossarcoma tehngiecthico 

M9184/3 Osteossarcomu em doença de Paget do osso 
M919013 Osteossarcomu justacortical 
M919110 Osteoma osteóide SOE 

M92iHi 0 O,lv~blastonla 
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M921-M924 Neoplasmas condromatosos 

M9210/0 Osteocorulroma 
h19210/ 1 Osteocoiidromatose SOE 
M9220/0 Contlroma SOE 
X19220/ 1 Condroniatose SOE 

M9220/3 Condrossarconla SOE 
M9221/0 Condromu justacortical 
h4922113 Condrossarcoma justacortical 
X19230/0 Condroblastomu SOE 
M92.3013 Condroblastoma maligno 
M9240/ 3 Conrlros.sarcoma mesenyuimal 
M924110 Fibrontu condromixóide 

M925 Tumores de células gigantes 

M9250/1 Ttrnior de células gigantes do osso, SOE 
M9250/3 Tuinor de células gigantes do osso, maligno 

b1925l/l Tumor cle células gigantes de partes moles, SOE 

M9251/3 Ttonor de células gigantes de partes moles, maligno 

h4926 Tumores ósseos diversos 

h19260/3 Sarcoina de Ewing 

b19261/3 Arlumuiitinoma de ossos longos 
M9262/0 Fibroma ossificante 

M927-M934 Tumores odontogênicos 

M9270/0 Tumor odontogênico benigno 
M9270/ 1 Tumor odoi~togênico SOE 
M9270/3 Tumor odontogênico ~rurligno 

M9271/0 Dentinotna 

h4927210 Cementoma 
M927310 Cementoblastoina benigno 
M9274/0 Fibroma cementificante 
M9275/0 Cementomu gigantiforme 
M9280/0 Odontoma SOE 



Odontomci composto 
Odontoma complexo 
Fibro-odontoma ameloblistico 
Odoiitos.sclrcorna ainelohlástico 
Tuinor ,dontogênico adenomatóicie 
Cisto odontogênico calcificante 
Aínelol~lastoma SOE 
Ameloblastoma maligno 
OdontoamelobZastoma 
Tuntor odontogênico escamoso 
Mixornu odontogênico 
Fibronla odontogênico SOE 
Fibroma ameloblástico 
Fibrossarcorna ameloblistico 
Tumor odontogênico epitelial calcificante 

M93.5-M937 Tuinores diversos 

M9350/ 1 Craniofari~tgiomu 
h.1936011 Pinealoma 
M93611 1 Pineocitoma 
?.f9362/3 Pineoblastoma 
M9363/0 Tumor neuroectodermico melanótico 
h4937013 Cordoma 

M93&h1948 Gliomas 

Glioina maligno 
Glioniatose cerebral 
Glioma misto 
Glionw subenperulimário 

Astrocitoma subenpendimário de célzrhs gigcrirres 
Papiloma do plexo coróide SOE 
Payiloina do plexo coróitle maligno 
Ependimoma SOE 
Ependiinoma anaplásico 
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Ependimomu papilur 
Ependimoma mixopapilar 
Astrocitoma SOE 
Astrocitoma anaplásico 
Astrocitoma protoplarmático 
Astrocitomu gemistocítico 
Astrocitoma fibrilar 
Astrocitoma pilocático 
Espongioblastoma SOE 
Espongiohlastomu polur 
Astroblastoma 
Glioblustoma SOE 
Gliobhtomu de células gigantes 

Gliobhtoma com componente sarcomritoso 
Espongioblastoma polur primitivo 
Oligodendroglioi~ia SOE 
Oligodendrogliomu anaplásico 

Oligodendrobhtoma 
Meduloblastomu SOE 

Meduloblustomu desmoplásico 
Medulomioblastomu 
Sarcoma cerebelur SOE 
Sarcomu monstrocelular 

M949-M952 Neoplasmas neuroepiteliomatosos 

Ganglioneuromu 
Ganglioneuroblastoma 
Ganglioneuromutose 

Neuroblastomu SOE 
Meduloepitelionw SOE 
Meduloepitelioma teratdide 
Neuroepitelioma SOE 
E~~ongioneuroblastoma 
Ganglioglioma 



Neiirocitoma 
Tumor paciniano 
Retinohlastoma SOE 
Retinoblastornu diferenciado 
Retinoblastornu indiferenciado 
Tumor neurogknico olfatório 
Estesioneurocitoma 
Estesioneurob2astoma 
Estesioneirroepitelioma 

Meningiomas 

Meningioma SOE 
Meningiomatose SOE 
Meningioma 1nu2igno 
Meningioma meningoteliomatoso 
Meningiomu fibroso 
Meningioma psamomatoso 
Meningiomu angiomatoso 
Meningioma hemangioblástico 
Meningioma hemangiopericítico 
Illeningioma tramicional 
Meningioma papilar 
Sarcomatose meníngea 

M954M957 Tumores da bainha nervosa 

Neurofibroma SOE 
Neurof ihromatose SOE 
Neurof ibrossarcoma 
Neurofibroma melanótico 
Neurofibroma plexiforme 

Neurilemoma SOE 
Neurinomutose 
Neurilemoma maligno 
Neuromu SOE 
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M958 Tumores de células granulares e sarcoma alveolar de 
partes moles 

M958010 Tuinor de c é l u h  granulares SOE 
M938013 Tumor de célulrrs granulares maligno 

M958113 S w c m  alveolar de partes moles 

M959-M963 Linfomas, SOE ou difusos 

Tumor linfomatoso benigno 
Linfoma maligno SOE 
Linfoma maligno, tipo não-Hodgkin 
Linfoma maligno indiferenciudo SOE 
Linforna maligno de células primitivas ("stem cells") 
Linfoma muligno de células convolutas ("convoluted 
ce2P') SOE 
Linfossarcoma SOE 
Linfoma maligno tipo linfoplasmoc2tóide 
Linfoma maligno tipo imunoblástico 
Linfomu maligno misto linfocítico-histiocático SOE 
Linfoma. maligno, centroblústico-centrocítico, difuso 
Linfoma maligno, células centrofoliculares SOE 
Linfoma maligno, linfocítico, bem diferenciado SOE 
Linfoma maligno, linfocítico, d$erenciução intermediá- 
ria SOE 
L i n f m  maligno centrocático 

M962313 Linfoma maligno, células centrofoliculares, ccliuadas, 
SOE 

M9630/3 Linfoma maligno, linfocático, pouco diferenciudo SOE 
M963113 Linfossarcoma pró-linfocítico 

M963213 Linfoma maligno, tipo centroblástico SOE 

M963313 Linfoina maligno, cé luh  centrofoliculares niio cliwdus, 
SOE 

M964 Reticulossarcoma 

M9640/3 Reticulossarcon~ SOE 
M964113 Rsticiclossarcoma de células pleomorfas 
M9642/ 3 Reticubssatcoma nodular 



M965-M9G6 Doenças de Hodgkin 

Doença de Hodgkin SOE 
Doença de Hodgkin, predomirdncia linfodticu 
Doenqa de Hodgkin, celularidade mista 

Doença de Hodgkin, depleção linfocítica, SOE 
Doenga de Hodgkin, depleçúo linfocítica, fibrose difusa 
Doença de Hogkin, depleção linfocítica, tipo reticular 
Doetiça de Hodgkin, esclerose nodular, SOE 
Doença de Hodgkitl, esclerose nodular, fase celular 
Paragru~iulonw de Hodgkin 
Grunulomu de Hodgkiri 
Surcorna de Hodgkin 

M W  Lidomas, nodulares ou foliculares 

M9690/3 Linfonla maligno, nodukr SOE 
M9691/3 Linfoma maligno misto linfocítico-histiocitico, nodubr 
h1969213 Linfoma maligno, centroblástico-centrocítico, folicular 
h4969313 Linfonla nialigno, linfocítico, bem diferenciado, noduiur 
M9694/3 Linfoma maligno, linfodtico, diferenciação in temdiá-  

ria, nodulrrr 

M969513 Linfonla maligno, células centrofo2iculares, cliuadas, 
folicular 

h1969613 Linfonw maligno, linfocítico, pouco diferenciado, no- 
dular 

M969713 Linfoma maligno, tipo centroblástico, folicular 
M969813 Linfoma maligno, c é l u h  centrofoliculares, nüo c l i d a s ,  

f olicuiúr 

M970 Micose fungóide 

MW90/3 Micose fungbde 
M970113 Doença de Sémry 

hí971-M972 Neoplasmas reticuloendoteliais diversos 

M97101 3 Microg2iorna 
M972013 Histiocitose maligna 
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h1972113 Reticulose medular hktiocática 
M972213 Doeqa de Letterer-Siwe 

M973 Tumores de plasmócitos 

M973013 Mieloma de p h ó d t o s  
M9731/0 Tumor de ~losmócitos, benignos 
M97311 1 Plasmocitoma SOE 
M973113 Tumor de plQsmÓcitos, maligno 

M974 Tumor de mastócitos 

M97401 1 Mastocitoma SOE 
M974013 Sarcoinu de ,mstócitos 
h497411 3 Matocitose maligna 

M975 Tumor de Burkitt 

M9750/3 Tumor de Burkitt 

M980-M994 Leucemias 

Leucemias SOE 

Leucemia SOE 
Leucemia aguda SOE 
Leucemia suliaguda SOE 
Leucetnia crônica SOE 
Leucemia aleucêmica SOE 

Leucemias compostas 

Leucemia composta 

Leucemias linfóides 

Leuceinia linfóide SOE 

Leucemia linfóide aguda 
Leucemia linfóide subaguda 
Leucemia linfóide crdnica 
Leucemia linfóide aleucêmica 
Leucerriia pró-linfocítica 



M983 Leucemia de plasmócitos 

M9830/3 Leucemia de palsmócitos 

M984 Eritroleucemias 

M9840/3 Eritroleucemia 
M9841/3 Entremia aguda 
h4984213 Eritremia crbnica 

MSÙ5 Leucemias de células ~Infossarcomatosas 

M9850/3 Leuceritiu cle células linfossarcomatosas 

Leucemias mielóides 

Leucemia mielóide SOE 
Leucemia mielóide aguda 
Leucemia mklóide subagudcr 
Leucemiu mielóide crônica 
Leucemiu mieldide aletrcêmica 
Leucemia neutrófila 
Leucemia pró-mielocítica aguda 

M987 Leucemias basófilas 

M9870/3 Leucemiabasófila 

M988 Leucenaia eosinófilas 

h498801 3 Leucemia eosinófila 

M989 Leucemias monocíticas 

M9890/ 3 Leucemia monocítica SOE 
M989113 Leucemia monocítica aguda 
M9892/;3 Leucemia monocitica subaguda 
M9893/3 Leucemia monocitica crdnica 
M9894/3 Leucemia monocítica aleucêrnica 

M990-M994 Leucemias diversas 

M99u0/3 Leucemia de mastócitos 
M991013 Leucemia megacariocitica 
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M9920/3 Mietose megacan'odtica 
M99.3013 Sarcoma mieMide 
M99~013 Leuceínia de células pilosos ("liairy cells") 

M995-M997 Transtornos mieloproliferativos e linfoproliferativos 
diversos 

M9950/ 1 Policítemiu veru 
M9951/ 1 Fanmielose aguda 
M9960/1 Doença mieloproliferativa crdnica 
M996111 Mielosclerose com wtaplasia mielóide 
M99621 1 Trombocitemiu idiopática 
M997011 Doenqa Zinfoproliferativa crdnica 



CLASSIFICAÇAO DOS ACIDENTES DO TRABALHO 
QEGUNDO O AGENTE MATERIAL 

Anexo B da Resoluçáo referente a Estatísticas dos Acidentes do 
Trabalho, adotada pela Décima Conferência Internacional de Esta- 
tístico~ Ao Trabalho, em 12 de outubro de 1962 

I1 Máquinas motrizes, exceto motores elétncos 

111 Motores a uapor 
112 Motores de combustão interna 
119 Outros 

12 Sistemas de transmissão 

121 Eixos de tran.missúo 
122 CorreMs, cabos, polias, correntes, engrenagens, fnnh6es 
129 Outros 

13 MBquinas para o trabaibo de metal 

Prensas mecdnicas 
Tornos 
Fresadoras 
Rebolos 
C i s a l h  
Foriadoras 
Lominadmas 
outras 

14 MBquinas para trabalhar a madeira e ouiros materiais 
similares 

141 Senus circulares 
142 Outras serras 
143 Máquiw de moldar 
144 Apiainadoras 
149 Outras 

15 Mhquinas agrícolas 

151 Ceifadoras (inclirsive ceifadoras-debulhfuioras) 
152 Debulhadoras 
159 outras 
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16 Máquinas para o trabaiho nas minas 

161 Socavadoras 
169 Outras 

19 Outras máquinas não classificadas sob outros títulos 

191 Máquinas para mover, escaoar e raspar a terra, com 
exceção dos meios de transporte 

192 Máquinas de b r ,  de tecer e outras máquinas para a 
indústria t&til 

193 Máquinas para a manufatura de produtos alimenticios 
e bebida* 

194 Máquinas para a manufatura de papel 
195 Máquinas de imprensa 
199 Outras 

21 MBquinas e mecanismos usados para levantar cargas 

211 Guindastes 
212 Elevadores, monta-carga. 
213 Guinchos 
214 PolMs 
219 Outros 

22 Meios de transporte por via férrea 

221 Estradas de ferro interurbanas 
222 Equipamentos de transporte por uM férrea utilizados 

em minas, galerias, pedreiras, estabeledmentos indus- 
triais, cais, etc. 

229 Outros 

!23 Meios de transporte por rodas, com exceção dos transportes 
por via férrea 

231 Tratores 
232 Caminhões 
233 Carrinhos motorinados 
234 Veículos motorizados não classificados sob outros tí- 

tulos 
Veáculos de traçúo animal 

236 Veiculos acionados pela força do homem 
239 Outros 



24 Meios de transporte aéreo 

25 Meios de transporte aquático 

251 Meios de transporte aquático, motorizados 
252 Meios de transporte aqwtico, não motorizados 

26 Outros meios de transporte 
261 Transportadores aéreos por cabo 
262 Transportadores mecdnicos, com exceçúo dos transpor- 

tadores aéreos por cabo 
269 Outros 

3 OUTROS APARELHOS 

31 Recipientes de pressão 

311 Caideiras 
312 Recipientes & pressão, exceto os de fogão 
313 Encanamentos e acessórios de pressão 
314 Cilindros de gás 
315 Caixões de ar comprimido, equipamento de mergulhador 
319 Outros 

32 Fornas, fogões, estufas 
321 Altos-fornos 
322 Fornos de refinaria 
323 Outros fornos 
324 Estufas 
325 Fogões 

-33 Usinas refngeradoras 

34 Instalações elétricas, incluindo os motores elétricos, mas 
com exceção das ferramentas elétricas manuais 
341 Máquinas giratórias 
342 Condutores e cabos elétricos 
343 Transformadores 
344 Aparelhos de controla 
349 outros 

35 Ferramentas elétricas manuais 

36 Ferramentas, implementos e utensílios, com exceçáo dns 
ferramentas elétricas manuais 
361 Ferramentas manuais acionadap mecanicamente com 

exceçúo das ferramentas elétr5cas manuais 
362 Ferranae~ttas manuais não ucionudm mecanicamente 
369 Outros 
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37 Escadas, rampas móveis 

38 Andaimes 

39 Outros aparelhos não classificados sob outros títulos 

41 Explosivos 

42 P6s, gases, líquidos e produtos químicos, com exceção dos 
explosivos 

421 Pós 
422 Gases, vapores, ftrmaças 
423 Líquidos mio chsificados sob outros titubs 
424 Produtos químicos não classificados sob outros título3 
429 Outros 

43 Estilhaços 

44 Radiações 

441 Radiações ionizantes 
449 RadMções de outro tipo 

49 Outros materiais e substâncias não classificados sob outros 
títulos 

51 No exterior 

511 Condições climáticas 
512 Superficies & trânsito e & trabalho 
513 Agua 
519 Outros 

52 No interior 

521 AssoaUios 
522 Ambientes fechados 
523 Escadas 
524 Outras superfícies & transito e de trabalho 
525 Aberturas no solo e nas paredes 
526 Fatores ambientais (iluminação, wntilação, 

temperatura, ruidos, etc.) 
529 Outros 
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53 Subterrâneos 

531 Telhados e reuestimntos de galerias, túneis de 
rrúnua, etc. 

.S32 As.socllhos de galerias, túneis de minas, etc. 
533 Fuchudos de minas, túneis, etc. 
534 Poços de minas 
535 Fogo 
536 Agua 
539 outros 

61 Animais 

611 Animais viuos 
612 Produtos de animais 

69 Outros agentes não classificados sob outros títulos 





ATESTADO MEDICO 

E REGRAS DE CLASSJFICAÇAO 





ATESTAM) MÉDICO 
E REGRAS DE CLASSIFICAÇAO 

Informações sobre o uso da classificação dupla de certas enti- 
dadcs diagnósticas (o  sistema "cruz e asterisco", página XXVI 1 e da 
classificação suplementar dc causas externas ( o  "código E", pá- 
gina XXIX) ein cstatísticns dc mortalidade, devem ser prociiradas na 
Introdução 

A Vigésima Assembléia Mundial da Saúde definiu as causas 
de morte a serem registradas no atestado de óbito corno "todas as 
doenças, estados mórbitos e lesões que produziram a morte, ou que 
contnbuiram para ela, e as circunstâncias do acidente ou da viol&ii- 
cin que produziram cssas lesões" (ver página 803). O propósito 
desta definição foi assegurar que toda informação relevante fosse 
registrada e que a pessoa encarregada de preencher o atestado náo 
cscolhesse determinados estados patológicos para mencionar no ates- 
tado de óbito e rejeitasse outros. Nota-se que a definição não inclui 
sintomas nem maneiras de falecer tais como colapso cardíaco, as- 
teniã. etc. 

O problema dc classificar causas de morte para estatística vital 
é relativamente sirnples quando se trabalha com uma única causa 
de morte. Porém, em muitos casos, dois ou mais estados patológicos 
contribuem para o óbito. Em tais casos, o procedimento tradicional 
em estatística vital tem sido selecionar uma dessas causas para 
ser tabulada. No passado, essa causa foi descrita de várias maneircs 
como "a causa da morte", "a causa primária da morte", "a causa 
principal da morte", "a causa fundamental da morte", etc. Na Sexta 
Conferência Internacional para a Revisão Decenal concordou-se em 
designar a causa escolhida para ser tabulada como causa básica da 
morte, visando uniformizar a terminologia e o processo de selesão 
dn causa de morte para as tabulações primárias. 

A Nona Conferência Internaciona! para a Revisão Decenal, ein- 
bora endossasse o princípio de uma única causa básica para tabula- 
ção de mortalidadc em geral, considerou-o de pouca utilidade em 
mortalidade perinatal, onde dois indivíduos diferentes (mãe e filho) 
t.stão envolvidos, e onde causas ou circunstâncias não necersaria- 
mente atribuíveis seja a mãe, .eja ao filho, podem contribuir para 
o evento da morte perinatal. Por isso, foi proposta uma alternativa 
para a rnortalidadc pcrinatal; ver página 767. 



MORTALIDADE GERAL 

Definição de causa b8sica da morte 

Sob o ponto de vista da prevenção da morte, é importante cor- 
tar a cadeia de eventos ou iiistituir a cura lium certo ponto. O obje- 
tivo mais eficaz da saúde pública é prevenir a ação da causa preci- 
pitante. Para este propósito, a causa básica tem sido definida coino 
"(a) a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecirnentos 
patológicos que conduziram diretamente à morte, ou ( b )  as circuiis- 
thiicias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal" (Ver 
página 803). 

Com o objetivo de assegurar uma aplicação uniforme do prin- 
cípio acima mencionado, deveria ser usado o modelo de atestado 
médico recomendado pela Assembléia Mundial da Saúde. Com o 
uso deste modelo, é atribuída ao médico que assina o atestado de 
óbito a responsabilidade de descrever a cadeia dos acontecimentos. 
Presume-se, e com razáo, que o médico no exercício da profissão, 
:io atestar o óbito, se encontra em melhor condição que qiialqiier 
outro para determinar o estado patológico que concorieu direta- 
mente para a morte e também para estabelecer os estados patoló- 
gicos antecedentes que originaram a causa da morte, se é quc houve 
algum. 

hlodelo Internacional de Atestado de Causa de Morte 

O atestado médico de óbito que aparece a seguir foi dcsenliado 
para obter a inforinação adequada, que facilite a seleção de causa 
básica da morte, caso forem iiiforiiiadas duas oii mais causas con- 
juntamente. 

Pode ser considerado como coiistituído por duas partes ( I e I1 ), 
as quais, para maior comodidade, serão designadas como: 

I ( a )  Caiisa dircta, 
(devida a )  

( b )  Cama antecedente intercorrcwte 
(devida a )  

( C )  Causa antecedente básica 

I1 Outros eshdos patológicos significativos que concorrerain 
para a morte, porém não relacionados com 5 docqa 
ou estado patológico que procluziu a morte. 



MODELO INTERNACIONAL DE ATESTADO MÉDICO DE 
CAUSA MORTE 

Na Parte I registram-se a causa que diretamente conduziu à 
morte (escrita na alínea ( a ) )  e ainda os estados patológicos ante- 
cedentes (alíneas (b)  e ( c ) )  que ocasionaram a causa informada 
em (a), aparecendo a causa básica por úitimo, na sucessão dos 
estados patológicos. Naturalmente, não será necessário o uso das 
alíneas (b)  e (c) se a doença ou estado patológico ue levou dire- 
tamente A morte, e que consta em (a), descrever de orma completa 
o curso dos acontecimentos. 

9 

CAUSA DA MORTE 

I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Doen~a ou estado palokigico qw a) 
roduziu dirdtanzente a morte* devida a (ou como consequencia de) 

Causas cr&cedentes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ktados mórbidos, se existirem, qiie b) 
reduziram a cauqa acima reghti.s- devida a (ou como conmu~ncin de) a, mencionando-se em Gltimo 111- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~r a caba básica 1 C) 

I1 

Luiros e~.!adas paloldgicos sign <f ica- 
vos qiie contribiiiram para a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iorte, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
orém n8o relaciontulos com a doen- 
4 OU estado patol6gico que r pro- 

I 
iiziu I 

*Nh se quer dizer com isto o modo 
r morrer. p. ex. aolapm osrdiaao. astexh. 
o. Siiifica propriamente s doenpa. I d o  
I aomplicaçiio que aauswu a morte. 

Na Parte I1 registra-se qualquer outra condição mórbida sig- 
nificativa que tenha influído desfavoravelmente no curso do processo 
patológico, contribuindo assim para a morte do paciente, sem estar, 
porém, relacionada com a doença ou situação patológica que causou 
a morte diretamente. 

Intervalo 
syroximsdo 

entre o inicio 
da doença e a 

morte 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

As frases "devida a (ou como consequência de)" que aparecem 
no modelo de atestado médico de óbito não se referem apenas 2s 
sequências etiológicas ou patológicas, mas também Aquelas nas quais 



iiiío há causalidade direta, mas onde se acredita ue lima condição 
antecedente tenha preparado a via para a causa %reta, seja atravR 
d(! lcsão dos tecidos ou or transtornos da função, mesmo que o P tempo que as separe seja ongo. 

Regras para a seleção da causa de morte que devem ser usadas na 
tabulação de mortalidade por causas primárias 

Quando no atestado médico figurar apenas uma causa de mor- 
tc, esta será usada para tabulação. Quando figurar mais de uma 
causa, a seleçáo da causa de morte a ser usada para tabulação será 
fcita de acordo com as regras que aparecem a seguir. Estas regras 
baseiam-se nos conceitos de causa básica, isto é, a doença ou lesão 
que iniciou a cadeia de acontecimentos que wndiizirarn à moi-te. 
Quando a cama selecionada for uma lesão traumática, deve-se codi- 
ficar ou as circunstâncias que deram ori eni ?o traiirnatismo, OLI a % natureza da lesáo, ou, de preferência, arn as. 
A sc.leção da causa a ser codificada compreende duas etapas: se1c:çáu 
da causa básica e modificação subs~qucnte da mesma. Estas etapas 
wráo descritas a seguir. 

Selepio da causa básica 

As regras para selecionar a causa básica estão relacionadas abai- 
xo. A Regra Geral, ou a Regra 1, ou a Regra 2, serão aplicadas a 
todos os atestados; a Regra 3 pode ser aplicada depois de qualquer 
uma das anteriores. 

Regra Geral. Selecione a doença que figura sozinha na última linha 
usada da Parte I, exceto quando for sumamente improvável quc 
essa afecçáo possa ter dado origem a todas as afecções informadas 
iiciina dcla. 
Regra 1 .  Quando houver uma sequência informada que termiiie 
lia afecçáo que aparece primeiro no atestado, selecione a causa bá. 
sica dessa sequência. Quando houver ii-iais dc uma scqiiència infor- 
mada, sclecione a causa da sequência mencionada primeiro. 
Regru 2.  Quando não houver sequência informada que termine na 
afecção mencionada em primeiro lugar no atestado, selecione ess,] 
ufecção que aparece primeiro. 

Regra 3. Quando a afecção selecionada, pela Regra Geral ou pelas 
Regras 1 ou 2, pode ser coiisiderada como uma sequela direta de 
outra doença informada, seja nu Parte I ou na Parte 11, selecione 
essa doença primária. Havendo duas ou mais doenças primárias 
informadas. selecione, entre elas, a mencionada primeiro. 

Para que um atestado seja adequadamente, a causii 
básica deverá ser colocada sozinha na últinia linha usada da Parte 



1 c se houver alguinas afccçõrs siirgidas como conseqü~ncia dcsta 
causa básica, deverão ser informadas acima dela, uma afecção em 
cada linha em seqüència, com ordem causal ascendente. 

Exriiiplo 1: I (a)  Ureinia 
( b )  Hetenr,!áo de urina 
(c )  Hipertrofin cla próstata 

E~<:niplo 2 : I ( a )  Broncopneiiiiioni;~ 
(b)  Uronqiiite cr8nica 

I1 Miocarclitr cr0nica 

Portanto, a Regra Geral será aplicada a iim atestado preenchido 
forma adequada. Porém o fato do atestado não ter sido preen- 

chido em sua totalidade, dc: maneira c~in~letameiite satisfatória, 
iião impede ri aplicaç50 da Regru Geral. Sempre que não for suma- 
iiicntc improvável que a afecçáo colocada sozinha na última linha 
iisada da Parte I tenha dado origem a todas as afecções informadas 
acima dela, dever4 ser aplicada a Regra Geral, mesmo que as afec- 
qõcs que figurem nas linhas superiores náo teiiham sido colocadas 
em ordem correta e causal de sequência. 

i p l o  3: I ( a )  (Jangrc.iia do intestino e 
(b) prritonite 
(c) \'alvo do ceco 

Exemplo 4: I (a)  Trombose coronária 
( b ) Hemorragia cerebral 
(c) Arteriosclerose 

A Regra Geral deve ser descartada someiite quando o médico 
informar mais de iiina afecção na última linha iisada da Parte I, 
oii qiinndo informar uma afecção sozinha e for sumamente impro- 
v6vel que esta tenha dado origem a todas as que aparecem acima. 
Ao final destas regras, são dados guias para a interpretação do que 
, 6' 

c sumamente iinprovável", mas deve-se ter em mente que o escrito 
pelo médico ao atestar o óbito indica siia opinião acerca dos estados 
patológicos que conduziram à niorte e da rcl . a ç- ao existente entre 
cll(.s, e esta opinião não deverá ser descartada levianamente. 

- 

Quando a Regra Geral não pode ser aplicada, deve-se, sempre 
que possível, solicitar ao médico que atestou o óbito o esclareci- 
mento do atestado, pois as demais regras de seleção são um tarito 
arbitrárias e podem não levar a uma seleção satisfatória da causa 
básica. Quando esse esclarecimento não puder ser obtido, as Regras 
1 ou 2 deverão ser aplicadas. 

Nestas regras, a frase "sequèiicia informada" significa que foram 
registradas duas oii mais afecçõcs em linhas siicessivas da Parte I, 
sendo cada afecçáo uma causa aceitável do estado patológico que 
aparece na linha iiiicdiatamcn:c. superior. A Regra 1 é aplicável 



somente quando se tem uma sequência que termine na afecçiio colo- 
cada em primeiro lugar no atestado. Não se encontrando uma se- 
quència nessas condições, aplica-se a Regra 2 e seleciona-se a afecçáo 
mencionada primeiro. 

O processo patológico selecionado pelas regras anteriores pode, 
porém, ser uma squela óbvia de outro que não tenha sido infor- 
mado em uma relação correta de causalidade com o selecionado, isto 
é, que figure na Parte I1 ou que esteja mencionado junto com uma 
ou mais afecções na mesma linha da Parte I. Neste caso, a Regra 3 
também é aplicável, e seleciona-se a afecção primária. Porém esta 
regra é aplicada somente quando não existe dúvida acerca da rela- 
ção de causalidade entre as duas afecções; 1150 basta qrte rima re- 
lação causal tivesse sido aceita se o médico a registrasse. 

Modificuçíio cla causa l~císicrr 

A causa básica, selecionada como foi indicado pelas regras ali- 
teriores, não será necessariamente a afecção mais útil e informativa 
para as tabulaçóes de dados de mortalidade. Por exemplo, se foi 
selecionada a senilidade ou alguma doença generalizada, tal como 
a hipertensão ou arteriosclerose, se poderá proporcionar informação 
mais útil indicando um processo patológico que seja alguma mani- 
festação devida ao envelhecimento ou a doença generalizada. Em 
outros casos, pode ser necessário modificar a causa básica indicada 
para concordar com a Classificação Internacional de Doenças, no 
que se refere ao código único correspondente a duas ou mais causas 
informadas conjuntamente, ori quando seja pyeferida determinada 
causa que apareceu informada com outras determinadas afecções. 

As regras de n~odificação (Regras 4 a 12) têm por objetivo tor- 
nar mais úteis e aumentar a precisáo das tabulações de mortalidade 
e devem ser aplicadas após ter sido selecionada a causa básica com 
o auxílio das regras de seleção. Com o propósito de tornar a expo- 
sição mais clara, o processo de seleção e o de modificação foriiin 
separados embora estejam intimamente ligados; como será visto nos 
exemplos a seguir, algumas das regras de modificação necessitam da 
aplicação posterior das regras de seleção. Isto não apresenta difi- 
culdade aos codificadores experientes, mas para os principiantes 
deve-se dar ênfase à importância de seguir o desenvolvimento dos 
processos mentais da seleção, modificação e, se necessário, nova 
seleção. 

Exemplos das regras de sele@: 

Regra Geral. Seleciona-se a doeiiça que figura sozinha na Últiina 
linha usada da Paste I, exceto quando for sumamente iinprov6\~el 



clue essa afecçáo possa ter dado origem a todas as afecções infor- 
madas acima dela. 
Exemplo 5: I ( a )  Absccs~o do pulmão 

b )  Pneumonia lobar 

Selecimre a pneumonia lobar 

Exemplo 6: I ( a )  Insv ficiêricia hepática 
( b )  Obstrução das vias biliares 
(c )  Carcinoma do pâncreas 

Selecione o carcinoma do pâncreas 

Exeiiiplo 7: I ( a )  3letástase no pulmão e abscesso pulmonar 
( b )  Càncer do cérebro 

Selecione o câncer do cérebro 

Exemplo 8: I ( a )  Edema pulmonar 
I1 Aneiiiia secundária e leiicemia linfóide crônica 

Seleçione o edeiria pulmonar. Aplica-se tairibém a regra 3; ver exemplo 21. 

Hegra 1. Quando houver uma sequência infor~nada que termina na 
afecçáo que aparece primeiro no atestado, selecione a causa básica 
de tal sequência. Quando houver mais de uma scquència informada, 
selecione a causa básica da sequència mencionada primeiro 
Exemplo 9: I ( a )  Embolia coronhria 

( b )  Doença arteriosclerótica do coracão 
( c )  Gripe 

Seleçiorte a doença arteriosclerótica do coração. A sequència mfonnada 
ue termina na doexi<;a niencionada prinieiro é ;i en~bolia coronária devida a 

joença arteriosclerótica do coraqáo. Aplica-se também a regra 7, ver exem- 
plo 44. 

Exeiiiplo 10: I ( a )  Broncopneunioriia 
( b )  Tronibose cerebral e doença cardíaca hipertensiva 

Seleciorie a troiiibose cerebral. Há duas seauências informadas aue ter- 
iiiinaiii na afecyio niencionada primeiro no atestado: broncopneumoniam devida 
a tromimse cerebral e bronco~neuiiioiiia devida a doenca cardíaca hi~ertensiva. 
Seleciona-se LI cai:sa básica dà se<lüêiicia iiiencionada Eiii prinieiro ligar. 

Exemplo 11: I ( a )  Varizes esofágicas e insuficiência cardíaca congestiva 
( b )  Cirrose hepática e doeiiqa reumática crônica do co- 

ração 

Seleçione a cirrose Iiepiítica. A secluêiicia iriforriiadit que teririina na 
condicao registriidn pr;iiieiro no atestado 6 varizes esofiigicas devidas a cirrose 
hepitica. 

Exemplo 12: I ( a )  Peric.irdite 
( b )  Ureniia e pneumonia 

Selecione u uremia. Há duas sequências infomiadas que termina111 na 
afecçiio mencionada prinieiro no atestado: pericardite devida a uremia e peri- 
cardite devida a pneiiinonia. Seleciona-se a causa básica da primeira sequência. 
Aplica-se também a regra 8; ver exemplo 59. 

Exeinplo 13: I ( a )  Hemorragia cerebral e pneumonia hipostática 
( b )  Mipzrtensáo e diabetes 
( c )  Arteriosclerose 



S e h  a arteriosclerose. Há duas sequências inforniadas que terminaiii 
na afecção mencionada em primeuo lugar no atestado: hemorragia cerebral 
devida a hipertensáo devida a arteriosclerose e hemorragia cerebral devida a 
diabetes. Seleciona-se a causa b l ica  da sequência mencionada prinieiro. Apli- 
ca-se também a regra 7; ver o exemplo 46. 

Exemplo 14: I ( a )  Hemorragia cerebral 
( b  ) Hipertensão 
(c )  Pielonefrite crônica e obstrução prostática 

Selecione a pielonefrite crônica: Esta afecçáo 6 a causa básica da se- 
quência informada que termina na doença mencionada primeiro no atestado; 
a outra afecçáo da linha ( c )  não está inforixada em sequência. Aplica-se tam- 
bém a regra 3; ver o exemplo 22. 

Regra 2. Quando não houver sequência informada que termina na 
afecçáo mencionada em primeiro lugar no atestado, selecione essa 
afecçiio que aparece primeiro. 

Exemplo 15: I ( a )  Anemia pemicios;~ r gangrena 
(b )  do pé 
( c)  Arteriosclerose 

Seleciorw a anemia perniciosa. Há tinia sequência inforniada: gangrena 
do pé devida a arteriosclerose, mas ela não tennina lia afecçáo que aparece 
primeiro no atestado. 

Exemplo 16: I (a )  Doença reumática e arteriosclerótica 
do coração 

Seleciune a doença reumática do coração. Não há sequência inforniada. 

Exemplo 17: I (a)  S,enilidade e pneuinonia hipostática 
(b) Artritc reumatóide 

Sekcione a senilidade. Há uma sequència infonnada: pneumonia hipos- 
tática devida a artrite reumatóide, mas não tennina na afecgão que aparece 
priiiieiro no atestado. Aplica-se também a regra 4: ver o exemplo 28. 

Exemplo 18: I (a )  Doença fibrocística do pâncreas 
( b )  Bronquite e bronquedasia 

.Selecim~ a doença fibrocística do pancreas. Niio 'há sequência informa<la. 

Exemplo 19: I ( a )  Bursite e colite iilcerativa 

Selecione a bunite. Náo lii sequ6ncia inforniada. Aplica-w tamhbm ÍI 

regra 6; ver o exemplo 39. 

Exemplo 20: I ( a )  Nefrite aguda, escarlatina 
Sekcione a nefrite aguda. Não há sequ6ncia infonnada. Aplica-se tambein 

a regra 3; ver o exemplo 23. 

Regra 3. Quando a afecçáo selecionada pela Regra Geral ou pelas 
Regras 1 ou 2 ode ser considerada como uma sequela direta de 
outra doença in P ormada, seja na Parte I ou lia Parte 11, selecioiie 
essa doença nmária. Havendo duas ou mais doenças primárias in- P formadas, se ecione, entre elas, a mencionada primeiro. 

Certas afecções que são complicações pós-operatórias comuns 
(pneumonia (qualquer tipo), hemorragia, tromboflebite, embolia. 
trombose, iiifarto) podem ser consideradas como sequelas diretas da 



operaçáo a menos que estejam informadas como ocorridas 4 sema- 
rias ou mais antes da morte. 
Exemplo 21: I ( a )  Edeina pulnionar 

I1 Anemia secundária c l e u ~ ~ i i i i a  linfóide cròuica 

Seleciorw a leuccmia linfóide cr8nica. O edenia pulmonar, selecionado 
pela Regra Geral (ver exemplo 8), pode ser considerado como uma sequela 
direta de qualquer das doenças da Parte 11, mas a aneinia secundária B uma 
sequela direta da leuceniia linfóide. 
Ese!nplo 22: I ( a )  Hemorragia cerebral 

b ) Hipertensáo 
( c )  I'iclonefrite c;.:inica C. obstruc;W prostática 

Seleciaie a obstruçáo prostáticii. -4 pielonefrite crônica, selecioniida pela 
rcgru  1 (ver exeiiiplo 14), pode ser considerada como lima sequela diretii da 
obstruqáo prostáticu. 
Exeiiiplo 23: I ( a )  Nefrite aguda, escarlatina 

Selecione a escarlatina. A nefrite aguda, selecionada pela regra 2 (ver 
exemplo 20), pode ser considerada como sequela direta da escarlatina. 
Exeiiiplo 24: I ( a )  Nefrectomia 

I1 Einbrioiiia do rim 
Selecione o enibrioina do riiii. Não há dúvida que a iiefrectoinia toi efe- 

tuadu devido ao eilibrioina do rim. 
Exemplo 25: I ( a )  Carcinomatose 

I1 Carcinoma do ovário, ressecado 
Selecione carcinoma do ovário. Hh poucas dúvidas de (lue haja uiiia rela- 

vão causal entre as duas afecções. Quem preencheu este atestado presumi- 
\.elmente relatou o neoplasnia primário na Parte I1 porque ele náo estava mais 
presente, mas ele é, cantudo, a causa básica. 
Exemplo 26: I ( a )  Pneumonia hipostática, heiiiorragin 

( b )  cerebral c ciincer da 
( C )  iii~lma 

Selecione a hemorragia cerebral. A pneunionia hipostática selecioniidn pela 
I ~ . V U  2 pode ser considerada como uma sequela de qualquer das outras afec- 
qões informadas; é selecionada a mencionada primeiro. 
Exeiiiplo 27: I ( a )  Infarto do miocárdio (imediato) 

11 Pneuinectomia esquerda por carcinoma do pulioiío h6 
3 semanas 

Selecione carcinoiiia do pulmáo. 

Exeinplos das regras de modificaçüo 

Regra 4.  Senilidade. Quando a causa básica selecionada for clas- 
sificável em 797 (Senilidade) e aparecer no atestado uma afecção 
classificável ein números que não sejam 780-799, faça nova seleção 
da causa básica como se a senilidade náo tivesse sido informada; 
entretanto a senilidade deve ser levada em conta se ela modificar 
a codificação. 
Exeiiiplo 28: I ( a )  Senilidade e pneumonia hipostática 

( b  ) Artrite reuinatóide 
Codifique a artrite reuinatóide (714.0). Ignora-se a senilidade, selecionada 

pela regra 2 (ver exeniplo 17), e aplica-se a Regra G m l .  
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Exemplo 29: I ( a )  Arteriosclerose cerebrai 
( b ) Senilidade 

I1 Gastrenterite 

Codifique a arteriosclerose cerebral (437.0). Ignora-se a senilidade e apli- 
ca-se a Regra Geral. 
Exemplo 30: I ( a )  Degenera+ miocárdica e 

( b )  enfisema 
( c )  Senilidade 

Codifique a degener:i<;áo niiocárdica (429.1 ). Ignora-se a senilidade e 
;iplica-se a regra 2. 

Exeniplo 31 : I ( a )  Psicose 
( b ) Senilidade 

Codifique psicose senil (290.2). A senilidade modifica a codificação. 

Regra 5. Estudos puto2Ógicos mal definidos. Quando a causa bá- 
sica selecionada for classificável em 780-796, 798-799 (estados pato- 
lógicos mal definidos) e se informar no atestado uma afeccão clas- 
sificável em códigos diferentes de 780-799, faça nova seieção da 
causa básica como se o estado patológico mal definido não tivesse 
sido informado, entretanto o estado patológico mal definido deve 
ser levado em conta se ele modificar a codificação. 

Exemplo 32: I ( a )  Bacteremia e hematêmese 

Codifique hematêmese ( 578.0 ). Bacteremia ( 790.7 ) selecionada pela re- 
gra 2, é ignorada. 

Exemplo 33: I ( a )  Pneumonia terminal 
( b )  Gangrena disseminada e acidente 
( c ) cerehrovascular 

Codifique ucidentc cerebrovascular (436.) Gangrena (785.4), selecionada 
pela regra 1, t. ignorada e a Regra Geral é aplicada. 

Exemplo 34: I ( a )  Desequilíbrio eletrolítico 
( b  ) Vòmitcs e desidratii~áo 

Codifique desidratação (276.5). Vômitos (787.0), selecionado pela regra 
1, B ignorado e a Rcgru Geral é aplicada. 

Exemplo 35: I ( a )  Anemia 
( b )  Esplenoriiegalia 

Codifique anemia esplenomegálica (285.8). A esplenomegalia modifica a 
codificaçáo. 

Regra 6. Afecções triviais. Quando a causa básica selecionada for 
uma afecção trivial, sendo pouco provável que ela cause a morte, 
proceda do seguinte modo: 

( a )  Se a morte for o resultado de uma reação adversa de trata- 
mento de uma afecçáo trivíal, selecione a renção adversa. 
Exemplo 36: I ( a )  Parada cardíaca 

(1)) Adininistraçáo de hxido nitroso para ertraçáo de 
dente 

Codifique parad.1 cardíaca (427.5) e afeito 'idverso de anestésico gasoso 
( EY38.2) 



Exriiip!~ 37: 1 ( a )  Insuficiência renal aguda 
( h )  Iiigestão de aspirina para cefaléias recorrentes 

Cotlifiqc~e insuficiência renal aguda (584.9) e efeito adverso de aspirinii 
< E935.1) 

Esrinpla 38: I ( a )  Hemorragia pós-operatória 
( h  ) Ainigdalectomia 
( c)  Hipertrofia das amígdalas 

Codifique heiiiorragia pós-operatória (998.1) e reriioqlo de órgão como 
cauw da coinplicaçáo ( E878.6 ) 

( h )  Se a afecção trivial náo for informada como causa de uma 
coinplicaqáo mais séria, e uma afecção mais séria, não relacionada a 
trivial, for informada no certificado, faça nova seleção da causa 
básica como se a afecção trivial não tivesse sido informada. 

Exemplo 39: I ( a )  Bursite e colitc ulcerativa 

Codifique colite ulcerativa (566). Bursite, selecionada pela regra 2 (veja 
exemplo 19), é ignorada. 

Exemplo 40: I ( a )  Cárie dentári;~ 
I1 T6tano 

Codifiqw o tétano (037). Cárie dentária, selecionada pela Regra Geral, 
é ignorada uma vez que ela não foi informada como causa de uma complicação 
iiiais séria. 

Exemplo 41: I ( a )  Dermatite, hlcera duodenal 
(bl perfurada, e doença cardíaca 
( C )  hipertensiva 

Codifique úlcera duodenal perfurada (532.5). Dermatite, selecionada pela 
regra 2, é ignorada, uma vez que não foi informada como causa de uma com- 
plicação mais séria. A regra 2 é aplicada às afecções restantes. 

R c ~ r u  7. A.ssocia~fio. Quando, em virtude de uma disposição de 
classificaçáo lias Notas para uso em codificaçáo primária de mor- 
talidade, às páginas 746-755, a causa básica selecionada estiver asso- 
ciada com uma ou mais das outras afecções informadas no atestado, 
codifique a combinação. 

Quando a disposição respectiva se referir somente às combina- 
ções de uma afecção especificada como devida a outra, codifique a 
combinação somente quando aparecer explicitamente no atestado a 
correta relação causal ou quando esta puder ser inferida da aplica- 
ção das regras de seleçáo. 

Quando surgir conflito de associação, associar com a afecção 
que teria sido selecionada se a causa básica inicialmente selecio- 
nada não tivesse sido informada. Faça todas as associações posterio- 
res possíveis. 

Eseiiipln 42: I (;i ) ObstniqRo intestinal 
(b)  Hérnia femoral 

Codifique h b i a  feninrnl com obstni~áo (552.0) 
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Exemplo 43: I ( a )  Parkiiisonismo 
( b ) Arteriosclerose 

Codifique paralisia agitante (332.0). As a f e c ~ h s  estão infonr1ad;is ri;i 

relaçáo causal correta requerida para a associa~áo "devida a". 

Exemplo 44: I ( a )  Embolia coronária 
( b ) Doença arteriosclerótica do cora~ão 
( c )  Gripe 

Codifique a embolia coroniíria (410). A doença arteriosclerótica do corn- 
$50, selecionada pela regra 1 (ver exemplo 9). associa-se coiii a ciiibo1i;i 
coronária. 

Exemplo 45: I ( a )  Dilatacão cardíaca e esclerose renal 
( b ) Hipertensão 

Codifique doenqa cardiorrenal hipertensiva (404.9). A tr& afecc;ixs sc 
con~binam. 

Exemplo 46: 1 ( a )  Hemorragia cerebral e pneumonia hipostática 
( b )  Hipertensão e diabetes 
( c )  Arteriosclerose 

Codifique a hemorragia cerebral ( 431 ) . A arteriosclerose, selecionada pela 
regru 1 (veja exemplo 13). associa-se coiii a hipertensão que se associa coiii 
:i hemorragia cerebral. 

Exemplo 47: I ( a )  Aneurisma aórtico e arteriosclerose generalizada 

Codifique aneurisma aórtico (não-sifilítico) (441.6). A relação caus;il 
correta requenda para a associação "devida a" pode ser inferida usando-se a 
regra 3, pela qual se seleciona a artenosclemse como n causa básica. 

Exemplo 48: I ( a )  Hemorragia cerebral 
( b )  Aatcriosclero\e e doeiica hipelteiisi\a Jo cor.iciio 
( C )  

Codifique doença hipertensiva do coração (402.9). Associe a arterioscle- 
rose, selecionada pela regra 1, com doença hipertensiva do coração, visto que 
a doença hipertensiv'i do coração teria sido selecionada pela Regra Geral se u 
arteriosclerose não tivesse sido informada. 

Exemplo 49: I ( a )  Hemorragia cerebral e doença 
( b )  hipertensiva do coração 
( c )  Arteriosclerose 

Codifique hemorragia cerebral (431). Associe com hemorragia cerebral 
visto que essa afecção teria sido selecionada pela regra 2 se a arteriosclerosr 
náo tivesse sido infom~ada. 

Exemplo 50: I ( a )  Policitemia secundária 
( b )  Enfisema pulmonar 
( c )  Bronquite 

Codifique bronquite crônica obstrutiva (491.2). Bronquite, selecionada pela 
Regra Geral, associa-se com enfisema. 

Exemplo 51: I ( a )  Quadriplegia espástica e retardo mental 2 anos 
( b )  Anóxia intrn-uterina 
( c )  Descolamento prematuro de placenta 

Codifique paralisia cerebral infantil quadriplégica (343.2). Foram tomri- 
das medidas visando que a paralisia cerebral residual, que ocorre como con- 
sequência de causa? perinatais classificáveis em 760-779, fosse classificada 
cm paralisia cerebral. 



Eseniplo 52: I ( a )  Eiiibulia coronária 
( h )  Miocardite e nefrite 
(c) IIipertcnsão 

Codifique enibolia raronáriii. Associe com miocardite, visto que essa att-c- 
c io  teria sido selecionada pela regra 1 se a hipertensão não tivesse sido infor- 
inada; a miocardite por sua vez se associa com einbolia coronána. 

Regra 8. Especificidade. Quando a causa básica selecionada des- 
crever uma afecçáo em termos gerais e aparecer no atestado um tcr- 
mo que proporcione informação mais precisa acerca da localizaçáo 
ou da natureza desta afecção, prefira o termo mais informativo. Com 
frequência, esta regra será aplicada quando o termo geral piider 
ser considerado como iim ndjctivo que qualifica o tem10 mais prc- 
ciso. 

Exeiiiplo 53: I ( a )  Trombose cerebral 
( b ) Acidente cerebrovasciilar 

Codifique a troinlmse cerebral (434.0). 

Exemplo 54: I ( a )  Doenga reiimiítica do coraqBo, estenose iiiitr;il 

Codifique estenose rnitral reumática (394.0 ) . 

Exemplo 55: I ( a )  Meningite 
( b )  Tuberculose 

Codifique meningite tuberculosa (01:3.0). As afrcqóes estáo inforin;i<lns 
eiii re la~ão causal correta. 

Exeinplo 56: I ( a )  Toxeiniti da gravidez 
I1 Convulsões ecliimpticns 

Codifique eclhnpsia da gravidez ( 642.6 ) . 
Exemplo 57: I ( a )  Aneurisina da aortii 

(b)  Sífilis 

Codifique aneurisma da aorta, especificado como sifilítico (093.0). As ;ifec- 
gões estio informadas na relagão causal correta. 

Exeinplo 58: 1 ( a )  Lesões internas por acidente de uutoiiióvel 
I1 Rotura do baso 

Acidente: Automóvel chocou-se contra a muretn de separaçSo riitrc. :is 
duas pistas da auto-estrada. 

Codifique rotura do baço (865.0) e outros acidentes de tráfego de v ~ í c ~ i l o  
;i iiiotor envolvendo colisão (E815.9). 

Exeiiiplo 59: I ( a )  Pencardite 
( b )  Uremia e pneuriionia 

Codifique pericardite urêinica (585). Uremia selecionada pela rcgra 1 
(veja exemplo H), pode ser considerada como um ndjetivo modific;idor visto 
que as afecçóes estáo informadas eiii relaçiio causal correta. 

Regra 9. Estúdios precoces e adiatztados de urtia tloenp. Quando 
a causa básica selecionada for o estádio precoce de uma doença c 
aparecer no atestado um estádio mais adiantado da mesma doença. 
codifique O estádio mais adiantado. Esta regra náo se aplica a tima 



forma "crônica" informada como devida a uma forma "aguda", a 
menos que a Classificação traga instruçóes especiais para isto. 

Exeiiiplo 60: I ( a )  Sífilis terciária 
( b )  Sífilis primária 

Codifique a sífilis terciária ( 097.0 ) . 
E~emplo 61: I ( a )  Eclâinpsia 

( b )  Toxeinia pré-eclàinptica 

Codifigue eclâiiipsia ( 642.6). 

Exeiiiplo 62: I ( a  ) Hiocardite cronica 
( b )  Miocardite aguda 

Codifique niiocardite aguda ( 422.9 ) . 
Exciiiplo 63: I ( a )  Nefrite crônica 

( b )  Nefrite aguda 

Co<lif;(/rre iic~fritt. crônica não especificada (582.9) (Ver Notas página 754) 

Regra 10, Efeitos tardios. Quando a causa básica selecionada for 
uma forma primária de uma afecção e para seus efeitos tardios a 
Classificação estabelecer uma categoria distinta, existindo evidência 
de que a morte ocorreu como conseqüência dos efeitos residuais 
dessa doençh e iião durante sua fase ativa, codifique na categoria 
apropriada de efeitos tardios. 

As seguintes categorias de efeitos tardios, incluindo as da Clas- 
sificação Suplenieiitar -E, sáo: 137, 13S, 139, 268.1, 326, 438, 905-909, 
E929, E959, E969, E977, E989 e E999. (Ver I11 Efeitos tardios pá- 
gina 758) 

Exemplo 64: 1 ( a )  Fibrose pulmonar 
( b )  Tuberculose pulmonar antiga 

Codifique efeitos tardios da tuberculose do aparelho respiratório (137.9). 

Exemplo 65: I ( a )  Insuficiència cardíaca 
(b )  IJesvio da coluna vertebral 
( c )  Raquitismo na infância 

Codifique efeitos tardios do raqciitisino (268.1) 

ICxeniplo 66: I ( a )  Hidrocefali~i 
( b )  Abscesso cerebral 

Codifique efeitos tardios de iibscebso intracraniano (326) .  

E\einplo 67: I ( a )  Pneririionia hipoitiítica 
( b ) Hriniplegia 
( c )  Acidente cerebrovascular liá 10 ano\ 

Codifique efeitos tardios da doen~a  cerebrovascular (438) 

Exemplo 68: I ( a )  Nefrite cr6nica 
( b )  Escarlatina 

Codifique efeitos tardios de outras doenqas infecciosas e parasitárias 
(139.8). A designaqóo da nefrite corno "crôiiica" iinplica em que a escarlatina 
1150 se encontra mais em fase ativa. 



l<xc,mplo 69: I ( ;i ) l'aralisia 
( b )  Fratura da coluna vcartebral 
( c )  Acidente de autoiiióvel h i  18 1iiest.s 

Codifique efeitos tardios de fratura da coluna vertebral com lesáo da iiie- 
(Iiila espinhal ( 907.2 ) e efeitos tardios de acidente de autoiiióvel ( E929.0). 

Regra 11.  Pneumonia antiga, gripe e afecções maternas. Quando 
a causa básica selecionada for pneumonia ou gripe (480-487) c exis- 
tir evidência de que o intervalo entre o início da doença e a moi-te 
foi de um ano ou mais, ou se informar uma afecção "cronica" 
resiiltantc., faqa nova seleqão da causa básica como se a pneumonia 
o11 a gripe não tivesse sido iiitorrnada. Quando a causa bbica  sele- 
cionada for uma causa materna (630-678) e existir evidencia de que 
a nlortc ocorreu n-iais de 42 dias após o término da gravidez ou se 
uma afeccão "crônica" resultante for informada, faça nova seleção 
da causa básica como se a causa materna niio tivesse sido informada. 
Leve em conta a pneumonia, gripe ou afecção materna se ela modi- 
ficar a codificação da causa básica. 

Exeniplo 70: I ( a )  Heiriorrapia cerebral 
(b) Hipertensúo 
( c )  Parto há 5 meses 

Codifique hemorragia cerebral (431). Desde que o parto ocorreu há mais 
de 42 dias antes da morte, a hipertensão é selecionada de novo e associada 
com a hemorragia cerebral. 

E~t.rnplo 71: I ( a )  Pneun~onia há 1 ano 

Codificlur, outras causas descoiihecidas e náo especificadas (799.9). Ncste 
caso, proced<,-se corno se a pneumonia não tivesse sido informada. 

Regra 12. Erros e acidentes na prestaçáo de assistência mddicu. 
Quando a causa básica selecionada tiver motivado a prestação de 
assist&iicia mbdica e a sequência informada na Parte I indicar ex- 
plicitamente que a morte foi devida a erro ou acidente ocorrido 
durante a prestação de assistencia médica (condições classificáveis 
nas categorias E850-E858, E870-E876), considere como o início de 
sequência de eventos o momento em que o erro ou acidente ocorreu. 
Isto não se aplica n tentativas de ressuscitamento. 

Exemplo 72: I ( a )  Infarto cerebral 
( b )  Anóxia 
( c )  Miiii posicionainento de càiiula endotroctueal diiraiitv 

a induç50 anrstésica em operacão de carcinoiii;i 
do útero 

Codi/i<lue lesão cerebral anóxica resultante de um procedimento (997.0) 
c mau posicionamento de cânula endotraqiieal durante a anestesia (E876.5) 

I;aeinplo 73. I ( a )  Hipernatremia 
( b )  E i ~ i é t i ~ o  salino e lavngeiii g:istrica 
( c )  Dose dupla de morfina (analgesia em carciiioiiia- 

tose ) 

Codifique dosc circessiva cle morfina (965.0 e E850.0). 



Exemplo 74: I (a )  Tamponamento cardíaco 
(b) Perfuração de aurícula durantr cateterismo cardíaco 
( c)  Comunicação intewentricuiar 

Codifique perfuraçiio ou laceração acidental durante cateterisino cardíaco. 
( 998.2, E870.6 ). 

Exemplo 75: I ( a )  Parada cardíaca 
( b) Dose excessiva de potlíssio durante reidratação 
(c) Operaçiío de hipernefroma 

Codificur dose excessiva do potássio (974.5, E858.5) 

Notas a usar na codificaçáo de mortalidade por causa básica 

Quando um estado patológico incluído em uma das categorias 
iiidicadas na lista seguinte for informado como a causa da morte, as 
disposições da nota pertinente devem ser aplicadas. As notas refc- 
rentes à associação de tais afecções aparecem nas categorias dr3.s 
quais se exclui a combinação. 

012 Outras tirbercul~ses respiratórius, erceto pleuris tuberciiloso 
em 012.0 

013-017 Tuberculose de otitros órgüos 

Excluem a associação com afecções eiii 011 (Tuberculose pul- 
monar) (Oll) ,  a meiios que sejam informadas coino causa básica 
da moi-te e coin duracão especificada que exceda a dos estados 
patológicos em 011. 

0.35 Erisipelas 
037 Tétano 
038 Septicemia 

Codifique estas afccções quando forein consecutivas u vaciiia- 
çào ou a uni traumatismo leve (qualquer afecção em N910-919, pica- 
da, estrepe, pequeno corte, perfuração (exceto no tronco), machuca- 
dura ou contusão dos tecidos superficiais ou das partes externas 

a ismo do corpo, queimaduras de primeiro grau); codifique o tr 'um t' 
quando estas afecções são consecutivas a uma lesão traumática de 
maior importância. 

036.2 Meningococcemiu 

Exclui quando associada a afecções em: 

036.0 Menhigite meningocócica (036.0 ) 
036.1 Eilcefalite meningocócica ( 036.1 ) 
036.3 Síndrome de Waterhouse - Friderichsen, meningocó- 

cica (036.3) 



196 Neoplasiru rnuligno secuntlúrio, ou itio especificutlo, tlos gdri- 
glios linfáticos 

197 Neoplasina nluligno seccintlúrio dos upurelho.~ r~spirclt<írio e tli- 
gestiuo 

198 O~ctros i~eopius~tius tnulig~los secirlidúrios 

Não devem ser usados para codificação de mortalidade por 
causa básica. Ver páginki 763. 

244.0 Hipotireoidisrrio pós-cirúrgico 

Não deve ser usado para codificagão de mortalidade por causa 
I>Asica. Se o n~otivo da cirurgia náo for conhecido e essa informação 
não puder ser obtida, codifici~ic em 246.9. Ver operações, página 759. 
251.3 Hipoinsulinemiu pós-cirúrgica 

Não deve ser usado para codificaçiio de mortalidade por causa 
I~ásica. Se o motivo da cirurgia não for conhecido e essa inforina- 
yáo não puder ser obtida, codifique em 577.9. Ver Operações, página 
759. 

292 Psicoses por droga 
Exclui com mençáo de dependêiwia dc drogas (304). 

293-294 Owtros quadros psicóticos orgdnicos e os transitórios 
299.1 Psicose desintegratiua 

Não deve ser usado se a afecção física básica for conhecida. 

303 Síndrome de dependência r10 álcool 
Exclui a associação com: 

psicose alcoblica em 291.0-291.3, 291.5-291.9 (291.0-219.3, 
291.5-291.9) 

complicaçóes físicas, tais como: 
cirrose hepática (571.2) 
epilepsia (345.- ) 
gastrite (535.3). 

:304 Dependdnh de droga 

Inclui dependência de droga com mençáo de intoxicaçáo aguda 
por narcóticos, abuso de drogas (agudo), dose excessiva de, into- 
xicação por, ou envenenamento por drogas quc levam a dependên- 
cia, acidental ou indeterminado se acidental ou proposital 

305.1 Abuso de fumo, sem dependdncia 
Exclui quando informado como causa bhsica dc afecções físicas 

tais como: 
bronquite (490-491 ) 
enfisema (492) 
doença isquêmica do coração (410-414). 



310 Transtornos mentais Mo psicóticos específicos conseqüentes u 
lesão orgdnica do cérebro 

317-319. Oligofrenias 
Não deve ser usado se a afecção física básica for conhecida. 

331.0 Doençu de Alzheimer 
331.1 Doença de Pick 

Exclui quando há meiição de demência (290.1). 

331.2 Degeneração seiiil do cérebro 

Exclui quando há menção de demência (290.0) 

342 Hemiplegia 
Não deve ser usado se a causa da hemiplegia for corihecida. 

344 Outras síndromes paraliticas 
Não deve ser usado se a causa da piiralisia for conhecida. 

,345 Epilepsia 
Inclui os acidentes resultantes da epilespsia. 

Exclui epilepsia devida a trauma (codifique de acordo com as 
categorias apropriadas do Capítulo XVII e do código Suplementar 
E; se a natureza e a causa da lesão forem desconhecidas, codifique 
em 854.0 e E928.9). 

369 Cegueira e baixa acuidade oiswl 
3s9 surdez 

Náo devem ser usados se a afecção antecedente for conhecida. 

383.3 Complicações conseqüentes a mastoidedomiu 
Não deve ser usado para codificação de mortalidade por causa 

básica. Se o motivo da cimrgia não for conhecido e essa informação 
não puder ser obtida, codifique em 385.9. Ver operações, página 

394.9 Doenças du váluula mitral, outras e as não especificadas 

Excluem as afecções listadas quando de causa não especificada 
com afecções em 424.0 (424.0). 

397 Doenças de outras estruturas do endodrdio 
Exclui a associação com as afecções em: 

394 (Doeiiças da válvula mitral) (394) 
395 (Doenças da válvula aórtica) (395) 
396 (Doenças das válvulas mitral e aórtica) (396) 



397.1 Doequs reudticus da válvulu pulnionar 

Exclui a associação com afecyóes em: 

397.0 (Doenças da viílvula tricúspide) (397.0). 

401 Hipertemiío essenciul 

Exclui a associação coiii afecqões em: 
402 ( Doença cardíaca hipertensiva ) ( 402 ) 
403 ( Doença renal hipertensiva ) (403) 
404 ( Doenca cardiorrenal hipertensiva ) (404 ) 
410-414 (Doenças isquêmicas do coraçáo) (410-414) 
430-438 ( Doenças cerebrovasculares ) (430-438 ) 
580-583 (Nefrite e síndrome nefrótica, exceto a nefropatia 

(crônica) e a doença renal crônica) (580583) 
585 ( Insuficiência renal crônica ) 
586 ( Insuficiência renal não especificada ) ( 403 ) 
587 (Esclerose renal, iião especificada) 

e quando informada como causa básica de: 
362.1 ( Retinopatia ) (362.1 ) 

I 
394.0 (Estenose mitral não especificada coino reumática) 

(424.0) 
394.2 (Estcnose mitral com insuficiêiicia não especificada 

como reumática) (424.0) 
394.9 (Outras doenças, e as náo especificadas, da válviila 

mitral, não especificadas como reumáticas) (424.0) 
396 (Doenças das válvulas mitral e aórtica não especificadas 

. como reumáticas ) (424.0) 
397.0 (Doença da válvula tricúspide iião especificada como 

reumática) (424.2) 
424 (Outras doenças do endocárdio ) (424) 
428 ( Insuficiência cardíaca ) (402) 
429.0 ( Miocardite não especificada ) (402 ) 
429.1 (Degeneração do miocárdio ) (402) 
429.2 ( Doença cardiovascular não especificada ) ( 402 ) 
429.3 (Cardiomegalia) (402) 
429.8 (Outras descrições, mal definidas, de doenças cardía- 

cas) (402) 
429.9 ( ~ e s c r i ~ õ è s  não especificadas de doei~ças cardíacas) 

( 402) 
e dos termos nefropatia (crônica) e doeiiça renal (crônica) em 

582, 583 e 593.9 (403). 
402 Doença cardíaca hipertensiva 

Exclui a associação com afecções em: 
403 ( Doença renal hipertensiva ) (404) 
404 (Doença cardiorrenal hipertensiva ) (404 ) 



410-414 ( Doença isquêmica do c~ração ) (410-414 ) 
585 (Insuficiência renal crbnica) 
586 (Insuficiência renal, não especificada) (404) 
587 ( Esclerosc renal, não especificada ) 1 

-103 Doeqa  rcnul hipertensiva 
Exclui a associação com lifecções em: 

402 ( Doença cardíaca hiperteiisiva ) (404 ) 
404 ( Doença cardiorrenal hipertensiva ) (404 ) 
410-414 (Doença isquemica do coração) (410-414) 

<: quando informada como causa básica de: 
428 (Insuficiência cardíaca) (404) 
429.0 (Miocardite não especificada) (404) 
429.1 ( Degeneração do miocárdio ) ( 404 ) 
429.2 (Doença cardiovascular não especificada) (404) 
429.3 ( Cardioniegalia ) (404 ) 
429.8 (Outras dcscrições mal definidas de doenças cardia- 

(404). 
429.9 (Descrições liao especificadas de doenças cardíacas) 

(404) 

401 Doença cardiorrenal tiipertem'oa 
Exclui a associação com afecções ern: 

410-414 ( Doenças isquêmicas do coração ) (410-414 ) . 

405 H ipertensúo secundária 

Não devc ser iisado para codificação de mortalidade por cauai 
básica. 

411 Outras fon)ias ugu&. e scrbagudas de doenças isquêniicas r10 
coraçúo 

412 Infarto antigo do tiiiodrdio 
413 Angina do peito 
114 Outras formas de doenças isquêmicas crònicus do corqúo 

Exclui a associação coin afecçóes em 410 (Infarto agudo do 
iiiiocárdio ) (410). 

416.9 Doença pulmoturr do coraçüo, 1150 especificado 
Exclui a associaçáo com afecçóes ein 737.3 (Cifoscoliose c es- 

cwliose) (416.1). 
Não deve ser usada se a nfecção piilmoiiar básica for coiihccida. 

-2% Insuf iciência curdíuca 



429.9 Descrições não especificadas de doenças do coraçúo 
Exclui a associação com afecções em 737.3 (Cifoscoliose e es- 

coliose) (416.1). 

424 Oatras doenças do endocásdio 
Quaiido mais de uma válvula é mencionada, deve-se obsewar 

;i segiiintc ordem de prioridade para a classificação: mitral, aórtica, 
triciispide, pulmonar. 

4.26 Transtornos da conduçüo 
427 Disritmias cardíacas 
428 Znsuficiênci(r cardíaca 
429 Denominações e complicações nu1 definirias de doenças (!o 

coração, exceto afecções em 429.4 
Excliii a associaçiio com afecçóes em 410-414 (Doenças iscjui.- 

m.cas do coraçáo ) (410-414). 

428.9 Insuficiência cardíuca não especif ica~lrr 
123.9 Denoininaqões nüo especificu[las de doenças do coraçào 

Exclui a associaçáo com afecções em 518.4 (Edema agudo do 
piilmso. não especificado) (428.1 ). 

429.4 Distúrbios funcionais conseqüentes a cirurgia cardíaca 
Náo deve ser iisado r' a classificação de mortalidade por 

c:iusa básica. Se o motivo a cirurgia for desconhecido e essa infor- 
mação não puder ser obtida, codificar em 429.9. Ver Operações, pá- 
giriz 759. 

437.0 Aterosclerose cerebral 
Exclui a associação com afecçóes em: 

430-434 ( Hemorragia e infarto cerebrais ) ( 430-434 ) 
436 (Doença cerebrovascular aguda, mas de causa mal de- 

finida) (436) 

c quando informado como causa básica de afecções em: 
294.9 (Demência, náo especificada) (290.4) 
332.0 (Paralisia agitante) (332.0) 

Exclui a associaçáo com afec~óes em: 

401-404 ( Doen~a hipertensiva ) (401-404) 
410-414 ( Doença isquêmica do coração ) (410-414 ) 
429.0 ( hliocardite, não especificada) (429.0) 
429.1 ( Dcgeneraçúo do miocárdio ) (429.1 ) 



752 REGRAS DE .CLASSIEICA~ÃO 

429.2 ( Dw:ilça cardiovascular, não especificada ) ( 4B.2 ) 
430-438 ( Doença cerebrovascular ) ( 430-438 ) 

e quando informado como causa básica de: 
394.0 (Estenose mitral não especificada como reumática) 

( 424.0 
394.2 (Estenose mitral com insuficièiicia, não cspccificada 

como reumática) (424.0) 
394.9 (Outras doenças e as não especificadas, tla válviiln 

mitral, não especificadas como reuriiáticas ) 
(424.0) 

396 (Doenqas das válvulas initral e aórtica não especificaclas 
como reumáticas ) ( 424.0) 

397.0 (Doenças da válvula tricúspidc não especificadas como 
reumáticas) (424.0) 

424 (Outras doenças do endocárdio) (424) 
441-447 (Outras doenças das artérias e arteríolas) (441-447) 
557 (Insuficiência vascular do intestino) (557) 
587 (Esclel-ose renat não especificada) (403) 

e dos termos doença de Bright (crônica), nefritc (crbiiica) (iii- 
tersticial), nefropntia (crônica) e doença renal (crdnica), so:nc!itc 
quando mencionados em 583, 583, 593.9 (403). 

440.9 Aterosclerose, generalizada e nüo especificada 

Exclui a associação com gangrena em 785.4 (440.2) 

e quando informada conio causa básica de nfecções erii: 

294.9 (Demência, não especificada) (290.4) 
332.0 (Paralisia agitante) (332.0). 

457.0 Síndrome tlo linfedenw pós-mastectomia 

Não deve ser usada para a codificação de mortalidade por causa 
básica. Se o motivo da cirurgia não for conhecido e essa inforinaçáo 
iião puder ser obtida, codifique em 611.9. Ver Operações, ~Agiiia 759. 

460 Rinofaringite aguda (refriado comum) 
465 Infecções agudas das vias re.sjviratÓrias superiores, de localiun- 

ções múltiplas ou não especificadas 
Exclui quando informada como causa biisica de afecções inl- 

portantes tais corno meningite (322.9), abscesso intracraniano 
(324.0), otite média (381, 382), mastoidite e afecções relacionadas 
(383), pneumonia e gri e (480-483, 485-487), bronquite e broriquio- f lite (466, 490, 491), ne rite aguda (580.0-580.9). 

466.0 Bronquite aguda 
Exclui a associação com afecçõcs eiii 491 (Bronquite crôiiica) 

(491). 



490 Bronquite rui0 especificada como aguda ou d n i c a  

Exclui a assxiação com afecções em: 

492 ( Enfisema) (491.2) 
496 (Obstrução cr8nica de vias respiratórias, não classificadas 

em outra parte) (491.2). 

491.9 Bronquite ,r8niccr, não especificada 

Exclui a associação com afecções em 492 (Enfisema) (491.2) 

Exclui quando selccionada como causa básica (ver nota abaixo, 
ein 493) se a as=:\ tz!nbém for mencionada (491.8). 

Exclui a associação com afecçóes em: 

490 (Bronquite não especificada se aguda QII crdnica) 
( 491.2 ) 

493 Asma 

Quando asma e bronquite %da) (crônica) são informadas 
se aradamente em um mesmo ce ' 'cado de causa de óbito, a causa ? basica deverá ser selecionada por aplicação da Regra Geral ou re- 
gras 1, 2 ou 3 pelo método sormal. Nenhum dos dois termos &verli 
ser tratado como um adjetivo modificador do outr~.  

500 Pneumoconwse dos trabalhudores em carvão 
501 Asbestose 
502 Pneumoconiose deuida a outras sí1icu.s ou siliccitos 
505 Pneumoconiose não especificada 

Excluí a associação com afecções em 011 (Tuberculose pulmo- 
nar) (011). 

518.4 Edemu agudo do pulmão, não especificado 

Exclui a associação com afecções em: 

428.9 ( Insuticiència cardíaca, não especificada) ( 428.1 ) 
429.9 (DenominaçGes e complicações mal definidas de doen- 

ças do coração, não especificadas ) (428.1 ) . 
564.2 Sándrome pós-cirurgiu gástrica 
564.3 Vdmitos subsequentes a cirurgia gashintestinal 
569.6 Mau funcionamento de colostomia ou de enterostomiu 
576.0 Síndrome pds-colecistectomia 





737.3 Cifoscoliose e escoliose 

Exclui a associação com afecções em: 

416.9 ( Doença pulmonar do coração, não especificada) 
(416.1) 

428 ( Insuficiência cardíaca) (416.1 ) 
429.9 (Denominações não especificadas de doenças do c o  

ração (416.1). 

760-779 Algumas ufecções originadas no período perinatal 

Exclui paralisia ccrebral residual nas idades de 4 semanas ou 
mais (333.7, 343). 

765 Transtornos relaciomdos a gestação de cuuta duração e peso 
baixo ao nascer tle tipo não especificado 

766 Transtornos relacionados a gestação prolongada e peso elevado 
uo nascer 

Não deve ser usado se alguma outra causa de mortalidade peri- 
natal for informada. 

800-999 Lesões e envenenamentos 

Náo deve ser usado para codificação de mortalidade por causa 
básica, exceto como código adicional de uma categoria relevante em 
E80-E999. 

800-803 Fratura do çrdnio 

Quando mais de uma localização for mencionada, deve ser obe- 
decida a seguinte prioridade para classificação: base, abóbada, outras. 

958 Algunws complicações precoces de traumatismos 

Não deve ser usada se a natureza da lesão antecedente for co- 
nhecida. 

960-979 Intoxicc~çáo por drogas, medicamentos e substdncias b b  
lógicas 

Exclui intoxicrição acidental ou náo determinada se acidental 
ou proposital, por drogas que produzem dependência, se a depen- 
dêilcia de drogas for mencionada (304). 

E850-E858 Intoxicações acitlentais por clrogas, medicamentos e 
substâncias biológicas 

E980 Envenenarnento por szrbstâncias sólidas ou liquidas, do qual 
se ignora se foi acidental ou intencionalmente infligido 

Exclui intoxicaçáo ou evenenamento por drogas que produzem 
tlelw~idèiicia se ri dependência de drogas for mencionada (304). 



Notas para a interpretação de elementos informativos das causas de 
morte 

As regras de classificação determinarão, geralmente, a causa bá- 
sica de morte para as tabulações de mortalidade por causa primária. 
Cada país terá de ampliar tais regras segundo a consistência e o 
número de dados incluídos nos atestados médicos. Os parágrafos 
que se seguem serão úteis para formular essas instruções adicionais 

I .  Princípios para a determinação da probabilidade dm seqüênciai 

A. Presunpio de causa intercmente 

A presunção de uma causa intercorrente na Parte I é permitida 
a fim de aceitar uma sequência tal como venha indicada, mas não 
deve ser usada para modificar a codificação. 

Exemplo 1: I ( a )  Hemorragia cerebral 
( b  j Nefrite crônica 

Codifique em nefrite crônica (582.9). Supõe-se a hi ei-tc::são 
como afecção intercorrente entre a hemorragia cerc%ral e a 
causa básica, nefrite crônica. 

Exemplo 2: I ( a )  Retardo mental 
( b )  Descolamento prematuro de placenta 

Codifique em descolamento prematuro de placenta (762.1). É 
iiecessário supor trauma de parto, anóxia ou hipóxia como 
afecção intercorrente entre o retardo mental e a causa básica, 
descolamento prematuro de placenta. 

B. Interpretação do qualificatioo ''sumamente improwítjel" 

Como norma para julgar a aceitação das sequências, ao aplicar 
as regras de seleção, as seguintes relações devem ser consideradas 
como "sumaniente improváveis": 

( a )  uma doença infecciosa ou parasitária (001-139) que não 
seja a colite, enterite, gastrenterite e a diarréia . . . . . . . 
(009.1, 003.3), doenças devidas a outras micobactérias 
(031), erisipela (035), tétano (037), septicemia ou pie- 
mia (O%), gangrena gasosa (040.0), angina de Vincent 
(101) e micoses (110-119) informada como "devida a" 
qualquer outra doença fora deste grupo; 

( b )  iieoplasma maligno informado como "devido a" qualquer 
outra doença; 

( c )  anomalia congênita (740-759) iiiforniadn como "dcvida 
a" qualquer outra doença do indivíduo, inclusive a iina- 
turidade; 



( d )  <lii:l>c.:c.s (250) inf<)rmiido como "devido a" qualqucr 
outra doença exceto hemocromatose (275.0), clocnça dcl 
pâncreas (577) e neoplasmas pancreáticos; 

( e ) heinofilia ( 286.0-286.2 ) ou gripe (487 ) informada como 
"devida a" qualquer outra doença; 

( f ) febre reumática (390-392 ) ou doença reumática do cora- 
ção (393-398) informada como "devida a" qualquer outra 
doença que não seja angina estreptocócica (034.0), es- 
carlatina (034.1 ), septicemia estrcptocócica ( 038.0) c 
amigdalite aguda ( 463) ; 

(g) doença não inflamatória do sistema nervoso central (330- 
349; 430438) informada como "devida a" doença do apa- 
relho digestivo (520-579) ou, exceção feita a embolia 
cerebral (434.1), como "devida a" endocardite (394-397, 
421, 424); 

( h )  doença isquèmica cr6nica do coração (412-414) informa- 
da como "devida a" qualquer neoplasma; 

( i )  qualquer afecção descrita como aterosclerótica [arterios- 
clerótica] informada como "devida a" neoplasma; 

( j )  uiial:j~:~r nfeccáo hipei-terni1.a inforrnacla como "devida 
a" qualquer neoplasma, exceto tumor carcinóide ou neo- 
plasma endbcrino ou renal; 

(k) uma nfccção que se iiiicia na data " X ,  informada como 
"devida a" outra afecção que se inicia em "Y", quando 
"X" por for anterior a "Y". 

A lista anterior não compreende todas as sequências "suma- 
mente improváveis", porém nos demais casos a regra geral deverá 
ser seguida, a menos que existam motivos fundados para o contrário. 

Na Parte I do atestado devem ser aceitas como sequências pos- 
síveis as seguintes: 

Doenças circiilatórias agiidas ou terminais quando informadas 
como devidas a neoplasmas inalígnos, diabetes ou asma. As se- 
l;iiintes afecçóes são consideradas como doenças circulatórias 
agudas ou terminais: 

410 Infarto agudo miocárdio 
411 Outras formas agudas e siibagudas da doença isquê- 

mica do coração 
415 Doença pulrn(:nnr aguda do coração 
420 Pericardite agiida 
421 Eiidocnrdite agudli c siibagiida 
422 Miocardite aguda 
426 Trniist(:riios da coi:doyrio 



427 Disritmias cardíacas 
428 Insuficiência cardíaca 
429.8 Outras denominações e complicaçóes mal definidas de 

doenças do coraqao 
430-438 Doenças cerehrovasculares, exceto 437.0-437-5, 437.9, 

438 

I1 Efeito da duraçüo sobre a cl, ssificaçüo 

Na avaliação da sequência da causa direta e das causas ante- 
cedentes informadas no atestado, deverá ser levada em consideração 
qualquer indicação relativa ao intervaIo transcorrido entre O apa- 
recimento da doenp ou do cstado patológico e o momento da morte. 
Esta norma será aplicada na interpretação das relações "surnameiite 
improváveis", item I (k) ,  e na regra 11. 

As afecções classificadas corno anomalias congènitas na Classifi- 
cação Internacional de Doenças (740-759) deverão ao ser clas- 
sificadas como tais, inclusive quando não venham especificadas como 
congênitas no atestado médico, se o intervalo decorrido entre o co- 
meço da afecção e a morte por um lado, e a idade do falecido, por 
outro, indicam que o estado patológico existiu desde o nascimento. 

A Classificação dispõe de categorias especificadas que devem 
ser usadas para indicar certas doenças e lesões como causa de efeitos 
tardios. Em muitos casos esses efeitos tardios incluem afecções pre- 
sentes um ano ou mais após o início da doença ou da lesão (Ver 
também Efeitos Tadios abaixo) 

111 Efeitos tardios 

Algumas categorias da Classificação (137, 138, 139, 268.1, 
326, 438, 905-909) devem ser usadas para codificação de mortalida- 
de por causa básica a fim de indicar que a morte resultou de efeitos 
tardios (residuais) de uma doeriça ou lesão e não durante a fase 
ativa desta doença ou lesáo. (As categorias E929, E959, E969, E977, 
E989, E999 no código Suplementar E, devem ser usadas para indicar 
algumas causas externas como a causa de efeitos tardios). A regra 
10 aplica-se em certas circunstâncias. A orientação na interpretação 
dos efeitos tardios é dada abaixo de cada categoria de efeitos tardios 
na lista tabular de inclusões e no código E. Um maior esclareciinento 
da categoria 137 e das subcategorias de 139 é dada abaixo. 

137 Efeitos tardios da tuberculose 

Os "efeitos tardios" incluem afecções especificadas como 
tal ou como sequelas de doença tuberculosa antiga e lesões resi- 
duais de tuberculose especificada como curada, inativa, antiga, 
cicatrizada ou quiescente, a menos que exista evidência de tu- 
berculose ativa. 



139.0 Efeitos tardios de encefalite vira1 
Os "efeitos tardios" incluem afecções especifieadas como tal. 

ou como sequelas, e todas as que estiverem presentes um ano 
ou mais após o início da afecção causal. 

139.1 Efeitos tardios de tracoma 
Os "efeitos tardios" incluem lesões residuais de tracoma es- 

pecificado como curado ou inativo e certas sequelas específicas 
tais como cegueira, entrópio cicatricial e cicatrizes conjuntivais. 
a menos que exista evidência de infecção ativa. 
139.8 Efeitos tardios de outras doenças infecciosas e parasi- 

tárias 

Os "efeitos tardios" incluem afecções especificadas como tal 
ou como sequela e lesões residuais destas doenças, descritas 
como curadas, inativas, antigas, cicatrizadas ou quiescentes, a 
menos que exista evidência de doença ativa. "Efeitos tardios" 
incluem tamb6m afecções crônicas informadas como devidas a, 
ou afecções residuais presentes um ano ou mais após o início de 
afecções classificáveis nas categorias 001-003, 020-022,027.0, 032- 
037, 047, 048, 049.0, 049.1, 050, 052-056, 060, 066.2, 071-073. 
080-083, 130. 

IV Limitações de sexo 

Algumas categokias da Classificação são limitadas a um sexo 
(175, 185-187, 222, 233.4233.6, 236.423f3.6, 257, 600-608 apenas para 
o sexo masculino e 174, 179-184, 218-221, 233.1-233.3, 236-0-236.3. 
256, 614-676 apenas para o sexo feminino). Se, após a verificação. 
o sexo e a causa de morte no certificado são inconsistentes, a morte 
deve ser codificada em "Outras causas desconhecidas e não espccifi- 
cadas (799.9) ". 

V Operações 

Se urna operaçiio aparecer no atestado como a causo da mortc 
sem menção da afecção que a motivou, ou dos achados da operação, 
e o Índice não previr nenhuma codificação, presumir-se-ão a exis- 
tència da afecção pela qual a operação é praticada habitualmente 
e a codificação sera feita de acordo com as regras anteriores para a 
seleção da causa do óbito. Não obstante, se o nome da intervenção 
cirúrgica deixar dúvidas a respeito de qual era o estado patológico 
específico existente, tentar-se-á conseguir informação suplementar. 
Em sua falta codifique na categoria residual correspondente ao Ór- 
gão ou localização anatdmica indicada pelo nome da operação (por 
exemplo, "gastrectornia" em 537.9); se o nome da operação não 
indica o órgão ou a localização anatdmica (por exemplo, "laparo- 



tomia"), codifique em "Outras causas desconhecidas e não 
especificadas ( 799.9 ) ", a menos que se mencione uma complicação 
1~s-operatória ou um acidente terapêutico. 

VI Neoplasmas nialignos 

A. Tipos morfológicos 

Os tipos morfológicos classificados às páginas 695 a 722 aparecem 
no fndice Alfabético com seu código M e com indicação de como 
se codificar por localização. Esta Última indicação pode tomar a 
forma de uma referência à lista de "Neoplasma", que se encontra 
também no Índice, nos casos em que o tipo morfológico possa se 
apresentar em vários órgãos diferentes, tais como: 

Adenoacantoma (M857013) - ver Neoplasma maligno 
ou a uma parte específica da listagem quando o tipo morfoló~ico 
surge em um tipo particular de tecido, por exemplo: 

Sarcoma (M8800/3) - ver Neoplasma maligno do tecido coiiec- 
tivo 
Pode também ser fornecido um código para uma localização que se 
presuma seja a mais provável quando tal localização não está especi- 
ficada, por exemplo : 

Astrocitoma ( M940013) 
localizaçáo especificada - ver Neoplasma maligno 
localização não especificada 191.9 

ou pode ser fornecido uin código que deve ser usado, independeil- 
temente do local informado, quando a grande maioria dos neoplas- 
mas desse tipo morfológico ocorrem em uma localização particular, 
por exemplo: 

Hepatocarcinoma (M817013) 155.0 
Deste modo, o codificador delie procurar o tipo morfológico no ín-  
dice Alfabético, antes de proceder à codificaçúo do neoplasma por 
localização. 

Um termo n~orfológico terminado em "ose" deve ser codifica- 
do da mesma maneira que se codifica o mesmo nome do tumor sem 

terminçáo "ose", a menos que tal nome esteja mencionado espe- 
cificamente no fndice. Por esta razão neiiroblastomatose deve ser 
codificado do mesmo modo que neuroblastoma mas hcmangiomatose, 

está mencionado especificamente no fndíce, náo será codificado 
I rmesmo modo que hemangiomn. 

Não é possível indexar todas as combiiiações de ordem de pre- 
fixos na composição dos termos morfológicos. Por exemplo, o co- 
dificador não encontrará o termo "Condrofibrossarcoma" no índice, 
riias encontrará "Fibrocondrossarcoma ( 54922913) - ver Neoplasma, 



cartilagem, maligno", o qual tem o mesmo prefixo em uma ordem 
diferente, e deverá codificar ambos os termos do mesmo modo. 

Se forem informados no certificado neoplasmas malignos de 
mais de uma localização, o local mencionado como 'primário deve 
ser selecionado independentemente de sua posição no atestado. Essa 
indicação pode ser: 

( a )  especificação de uma localização como primária; 
Exemplo: 1 ( a )  Carcinoma da b~xiga urinária 

( b )  Primário do rim 
Codificlue em carcinoma do rim (189.0). 

( b )  a especificação de outras localizações como "secundárias", "me- 
tástase" ou "disseminado"; 

Exemplo: I (a)  Carcinonla da mama cmm metástases rw> cérebro 
Codifique em carcinoma da mama (174.9). 

Exemplo: I (a)Cáncer do pulmão disseminado para o rim, glândula supra- 
renal e cérebro 

Codifique em câncer de pulmão ( 162.9). 

( c )  ordem aceitável no preenchimento do atestado, que indi- 
que uma das localizações como primária: 

Excmplo: ( a )  Câncer do fígado 
( b )  Câncer do estbmago 

Codifique em câncer do estômagn (151.9). A ordem de notificado indica 
que essa era a localização primário. 

Neoplasmas malignos dos gringlios linfáticos, não especificados 
como primários, deverão ser supostos como secundários 
Exemplo: 1 (a )  Cáncer em +alio linfhtico supraclavicular 

( b )  
( c )  

I1 Carcinoma gástrico 
Codifique em cdncer de esthago ( 151.9). 

Se não existir indicação de qual era a localizaçáo primária ou 
se houver a impressão de que existiam dois ou mais neoplasmas 
malignos primários (por exemplo, se localizações são informadas na 
mesma linha ou em diferentes Partes do atestado j ,  prefira a loca- 
lização definida a uma mal definida, codificável na categoria 195. 
Caso contrário, prefira aquela que for mencionada em primeiro 
lugar. 
Exemplo: I ( a )  Carcinoma. mama e ceco 

Codifique em carcinoma da mama (174.9). 



E~emplo: I ( a )  Carcinoma da glândiila supra-renal 
( b )  
(c)  

I1 Carcinoiiia do cecv 
Codifique em carcinoma da glândula supra-renal (194.0) 

Exemplo: I ( a )  Câncer do abdome e estamago 

Codifique em câncer do estômago (151.9). 

C. Descrições imprecisas ou cEzrwidosas da locali=açáo 

Neoplasmas de localizaçócs com prefixos "peri", "para", "pre", 
"supra", "infra", etc. ou descritos como na "área" ou "região" da 
localização, devem ser codificados da maneira abaixo, a menos que 
estes termos estejam mencionados especificamente no fndice: para 
tipos morfológicos classificáveis em uma das categorias 170, 171, 172, 
173, 191 ou 192, codifique na subdivisão apropriada dessa categoria; 
caso contrário, codifique na subdivisão apropriada de 195 (Neoplas- 
mas malignos de outras localizações e de locali~ções mal definidas). 

Exeniplo: Fibrossarcomu da regiáo do punho 

Codifque em 171.2 (fibrossarcoma do iiieiiibro superior) 

Exemplo: carcinoma peribiliar 
Codifique eni 195.2 ( carcinonia do abdonie) 

Neoplasmas descritos como de uma ou outra localização devem 
ser codificados na subcategoria que englobe ambas as localizações 
ou, se isto não existir, em "localização não especificada". 

Exemplo: Osteoss~rcoma de vértebra lombar ou sacra 

Codifique em 170.9 (osteossarcoma, localizaC.ão não especificada) 

Exemplo: carcinoma do intestino delgado ou do cólon 
Codifique em 159.0 (carcinoma do intestino SOE). 

Exeinplo: Câncer do pâncreas ou do pulnião 

Codifique em 199.1 (câncer de localizq~o iii0 espcificada) 

D. Neopa1sn:as de localização nfio especificuda 

Quando náo existir especificação da localização do neoplasma, 
codifique em "localização não especificada" para o tipo morfológico 
envolvido, ainda que o neoplasma esteja associado a alguma outra 
afecção (por exemplo: obstrução, hemorragia, perfuração) de loca- 
lização especificada. 

Exen~plo: I (a)  Perfwa~áo do estôtnago 
(b) Carcinoma 

Codifique em 199.1. 





H .  Implicaçóes de malignidade 

A menção no atestado de que o neoplasma produziu metástases 
ou tem localizações secundárias significa que o neoplasma é maligno 
e deve ser codificado como tal, ainda que o nome do neoplasma, 
sem a menção das metástases o levasse a ser classificado em outra 
seção do Capítulo 11. 

Exeniplo: I ( a )  Envolviniento inetastático dos gânglios linfáticos 
( b )  Carcinoma "in-situ" do colo iitenno, ressecado há dois nnos 

atrás. 

Corlifique eira neoplasnia inaligno do colo do útero (180.9) 

Exemplo: I ( a )  hletástases eiii ghglios linfáticos e pulniáo 
( b )  Tumor de Brenner 

Codifique eni neoplasnia maligno do ovário ( 1é13.0 ) . 

I .  Cdncer "metastático" 

O adjetivo "n:etastático" é usado de modo ambíguo, às vezes 
significando loccilizações secundárias de um tumor primário, locali- 
zado em outra parte e outras vezes significando um tumor primirio 
produtor de metástüses. Nenhuma regra arbitária pode resolver sa- 
tisfatoriamente este problema, uma vez que as expressões variam 
nos diferentes idiomas em diferentes países, mas a regra seguinte 
é proposta mino um expediente quando existe dúvida sobre o sig- 
nificado: 

( n ) Càncer descrito como "metastático de" uma localização deve 
ser interpretado como primário deste local, e câncer descrito 
como "nietastático para" um local deverá ser interpretado como 
secundário deste local. 

Exeiiiplo: I ( a )  Carcinoma de gânglios linfáticos e pulmão 
( b )  Mttastático da nasotaringe 

Codifique em neoplasiiia maligno da nasofaringe, primirio ( 147.9 ) . 

Exemplo: 1 ( a )  Càncer inetastiitico do fígado para o pulmão 

Codifique etn neo~lsma maiigno do fígado, primário (155.0). 

( b )  Se duas ou mais localizaçóes são informadas, e todas sáo qua- 
lificadas como "metastáticas", codifique como "localização pri- 
mária desconhecida", tal como é explicado no item E acin~a. 

Exeinplo: 1 ( a )  Carcinoina metastático do puhnáo 
( b )  C:-cinoina rnetnstitico da mama 

Codifique, em 199.1. 

Exemplo: I ( a )  Melanoiiia nietastático do pulinão r fígado 

Codifique etn 172.9. 



( c )  Se apenas uma localizaçiío é iiiformada e esta é qualificada 
como "metastática" proceda do seguinte modo: 

( 1 )  codifique na categoria para "localização não especifica- 
da" que tenha o tipo inorfológico correspondente, a me- 
tios que este Código seja 199. 

l:sci;ip!a: I ( a )  k1iprri:etroiiiu iiietnstitico do pi~l~iiZo 

Codifique em 189.0 

Eseiriplo: 1 ( a )  Osteossiircoma inetastático do cbrebro 
Coclifique em 170.9. 

(2 )  Em outros casos, codifique corilo tieoplasina ~naligno pri- 
mário da localização informada, exceto para as seguintes 
localiza~óes, as quais deveráo ser codificadas em 199: 

osso 
cérebro, medula espinhal, meninges 
fígado 
gânglios linfáticos 
~ l e u r a  
I 

peritôiiio, retroperitòilio, inediastino. cornqáo, dia- 
fragma 

localizações classificáveis em 193 

Exei~iplo: I ( a )  Câncer metastático do puhnáo. 
Codifique em 162.9. 

Exetiiplo: I ( a )  CSncer metnstático do cérebro 
Codifique em 199.1. 

Exeniplo: I ( a )  Câncer metastático do quadril 
Codifique em 199.1 

( d ) Se nenhuma localização é informada, mas o tipo inorfológim é 
qualificado como "metastático", codifique como "localizaç~o 
primária desconhecida" tal como é explicado no item E acima. 

( e )  Se duas ou mais localizações são informadas e algumas são 
qii:ilificadas como "metastáticas" enquanto outras não, clin- 
ceres "metastáticos" das localizações relacionadas em ( c )  ( 2 )  
deveráo ser interpretados como secundários. Se outras locali- 
zaçóes além dessas, sáo qualificadas como "metastáticas", pode 
se tentar resolver o problema da seleção da causa básica levan- 
do-se em conta a ordem em que os neoplasma estáo informa- 
dos no certificado e as iiiformações sobre a duração de cada 
um deles. 

Exeniplo: I ( a )  Carciiioniatose abck>ininal 
(b) C;ircinoniatose brBnquica 
(c) Câncer mamário metastático 

Codifique ena 174.9. 



VI1 Febre reunuíticu cotta cot:iprometi~iwnto cartliuco 

Se náo existir iiiformaçáo dc que o processo reumático estava 
.itivo na época da i~iorte, considcre-o como ativo se a afecção cardía- 
ca (quando esta náo for uma a fcc~áo  terminal riem endocardite bnc- 
teriana) especificada como reumática ou como devida a febre reumá- 
tica, é qualificada como aguda ou subagudii; na ausência de tais 
qualificações, os termos "carditc.", "endocarditc", "doença cardíaca", 
"rniocardite", c "pancardite" podem ser considerados como agudos 
se o intervalo eiitrc o início da afecção c a morte for menor do qur  
uni ano, ou, quando não for mencionado o intervalo entre o início 
da afecção e a morte, sc a idade do falecido for menor do que 15 
anos. O termo pericardite, pode scr considerado como agudo em 
qualquer idade. 

VI11 Anomalias cotigdiiitns 

As seguintes afecções podem ser consideradas como congênitas 
qi~nndo causam a morte nas idades mencionadas a seguir, desde quc 
iião haja indicação de que tenham sido adquiridas após o nasci- 
inento. 

Menos de 1 ano: aiieurisma, atresia, atrofia do cérebro, cisto 
d« cérebro, deformidade, deslocamento de Grgáo, doença valvular 
rio coração, ectopia, liipoplasia de órgão, malformaçáo, estenose aór- 
lica, estenose pulmonar. 

Menos de 4 semanas: endocardite, doença cardíaca SOE, hi- 
drocefalia SOE, miocardite. 

1X Natureza da lesão 

Quando mais de uiii tipo dc lesão classificável em 800-959 C 
iii(.iicionado e iiáo existe indicação clara sobre qual causou a morte, 
.i lesão a ser codificada deverá ser selecionada de  acordo com ti se- 
guinte ordem de preferência, descle quc náo existam instru~õcs cin 
contrário na Classificaçáo: 

fratura de crânio (800, 801, 803, 804) e fratura cervical (805.0, 
805.1, 806.0, 806.1 ) 

lesão interna do tórax, do abdome e da pelve (860-869) 
fratura dos ossos da face, da coluna vertebral e do tronco 

(802, 805.2-805.9, 806.2-809) 
outros traumatismos da cabeça (850-854), ferimeiitos do pescoço 

e tórax (874, 875), amputação traumática de  membros 
(887, 897) e lesão da medula espinhal sem evidência dc 
lesão da coluna vertebral (952) 

fratura dos inembros (810-829) 
queimaduras (940-949 ) 
outras lesões classificadas em 800-959 



S Entienenal~wnto por tlrogcjs, niedicanientos e su1~stdncia.s 
biológicas 

Quando se trata de combinações de siibstâncias biológicas que 
estão classificadas separadamente, proceda da seguinte maneira: se 
u m  componente da combinaçáo é especificado como a causa da 
morte, codifique esse componente; se nenhum dos componentes da 
combinaçáo é especificado como causador da morte, codifique na 
categoria apropriada para a combinaçáo, por exemplo: sedativos 
mistos (967.6). Por outro lado, se todos os componeiltes da combi- 
~iaçáo sáo classificados em uma mesma categoria de très algarismos, 
codifique na subcategoria apropriada para 'Oiitros"; se náo, codifi- 
que em 977.8. 

Combinações de substâncias medicinais com álcool devem ser 
cu~dificadas na categoria correspondelite a substância medicinal. 

XI Expressões que imlicam diagnóstico duuirloso 

Termos qualificativos que indicam certa dúvida quanto a exati- 
dáo do diagnóstico, tais como "aparentemente", "presumivelmente", 
"possivelmentc" etc., devem ser ignorados, uma vez que os dados 
quc não se aacoii.l>.lnha~n dest'ts qiialifica~?c,s diferem apenas quan- 
to ao grau de certc~a do diagiióstico. 

hlOIiTALIDADE PERINATAL 

Recomciida-se que, sempre que possível, deve-se adotar tini 
certificado de óbito à parte para as causas perinatais, as <luais de- 
vem ser ordenadas da seguinte maneira: 

( a )  Principal doença ou afecção do feto ou recém-nascido. 
( b )  Outras doenças ou afecções do feto ou recém-nascido 
( c )  Principal doença ou afecçáo materna afetando o feto ou o 

recém-nascido 
( d )  Outras doenças ou afecções maternas afetando o feto ou 

o recém-nascido 
( e )  Outras circunstâncias importantes 

O modelo do atestado de mortalidade periilatal deve incluir 
detalhes que identifiquem dados e relações temporais importantes, 
informaqão sobre se a criança nasceu viva ou morta, e informação 
sobre a autópsia. 

Para unja análise completa da iilortalidade, perinatal, informa- 
$es siiplementares taiito da mãe, quaiito da criança, s5o necessárias, 
além das informações sobre a causa da morte. Para tanto, deve ser 
tiada ateiiçao espccial h obtciiçiio dos d:iílos rel:icioiiiiclos abaixo, 



que devem ser considerados como um mínimo desejávcl, não apenas 
para as mortes perinatais mas também para todos os nascimentos, 
visando o cálculo de coeficientes valiosos: 

Mãe 

Data de nascimento 
Número de gestações anteriores : nascidos vivos/ nascidos mor- 

tos/abortos 
Produto da última gestação: nascidos vivos/nascidos mortos1 

abortos e data 
Gestação atual: 

Primeiro dia do último período menstrual (se for ignorado, 
duração estimada da gravidez enl semanas completas) 

Assistência pré-natal, 'duas ou mais visitas: simlnãoln2io sabe 
Parto: normal, espontâneo, apresentação de vertex/outros (es- 

pecificar ) 

Recém-nascido 

Peso ao nascer em gramas 
Sexo : masculino/ feminino/ indeterminado 
Nascimento único/primeiro gêmeo/segundo gêmeo/outros nas- 

cimentos múltiplos 
Se nascido morto, quando a morte ocorreu: antes do parto/ 

durante o partolignorado 

Outras variáveis que podem aparecer no atestado básico, incluem 
detalhes sobre queni atendeu ao parto, da seguinte maneira: médico1 
parteira/outra pessoa treinada (especificar) /outros (especificar). 

O método pelo qual as informações adicionais serão coletadas 
variará de acordo com os sistemas de Registro Civil existentes nos 
diferentes países. Quando for possível coletá-Ias no momento de re- 
gistro do nascido morto, ou da morte perinatal, poderia ser utilizado 
um modelo semelhante ao do "Atestado de Causa de Morte Periiia- 
tal", que aparece na página 769. Em outros casos, serão necessdrios 
alguns arranjos especiais (por exemplo, reunindo registros de nas- 
cimentos e de mortes) para unificar as informações suplemeiitares 
e a causa de morte. 

Onde os requisitos para o Registro Civil tomarem difícil a 
introdução de um certificado comum para os nascidos mortos e 
nascidos vivos que morrem no período perinatal, o problema poderá 
ser resolvido por meio do uso de certificados separados para nas- 
cidos mortos e mortes perinatais com ambos adotando o formato 
recomendado para as causas de morte. 
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Declaração da causa de morte perinatal 

O modelo de certificado apresentado fornece cinco scções para 
o registro das causas de morte perinatais, rotuladas de ( a )  a (e) .  
Nas secçóes ( a )  e (b)  devem ser registradas as doenças ou afecções 
do feto ou recém-nascido, sendo a doença ou afecção mais impor- 
tante registrada na secção ( a )  e as outras, se existirem, na secção 
(h ) .  Por "a mais importante" entende-se o estado patológico ou 
afecção, que na opiniáo de quem atesta o óbito, mais contribuiu para 
a morte do feto ou recém-nascido. A maneira de morrer, por exem- 
plo, insuficiência cardíaca, asfixia, anóxia, não devem ser registradas 
em (a),  a menos que seja a única afecção conhecida do feto o11 
recém-nascido. Essa observação vale também para prematuridade. 

Nas seqúes (c)  e ( d )  devem ser registradas todas as doenças 
oii afecções da mãe, as quais na opiniáo dc quem certifica o óbito, 
tiveram algum efeito negativo sobre o feto ou recém-nascido. Nova- 
mente a doença ou afecçáo mais importante deve ser registrada em 
(c) e as demais, se existirem, em (cl) .  A seção ( e )  é fornccida para 
o registro de quaisquer outras circunstâncias que a pessoa que atesta 
o óbito considere tenham contribuído para o óbito, mas que não 
podem ser consideradas como doenças ou afecções da criança ou da 
mãe. Exemplo disso pode ser o parto sem a prcsença de lima pessoa 
quc atenda o mesmo. 

Sáo apresentados abaixo alguns casos clínicos e a maneira de 
preencher os respectivos atestados de causas de morte: 

Exeniplo 1: A máe cujas gesta~ões anteriores liaviam terminado em abortos 
espontâneos nas 12.a e 18." semanas, foi admitida em trabalho de  parto pre- 
maturo, com 24 semanas dc gestaqzo. Em sogiiida ocorreu o parto espon- 
tâneo de uma criaiiça pesando 700 gramas que veio a faleccr durante o 
primeiro dia de  vida. O principal achado de autópsia foi "irnaturidade pul- 
monar". 

Causas da morte perinatal: 

( a )  Imaturidade puliiionar 
( b )  ------ 
( c )  Parto prematuro, causa desconhecida 
( d ) Abortos recorrentes 
( e )  ----- 

Exemplo 2: Primigesta de 26 anos com hist6ria de ciclos menstruais regulares. 
Recebeu assistência pré-natal de  rotina a partir da 10.' semana de gestação. 
Entre a 30-32.a semana, foi observado clinicamente um retardo no cresci- 
mento do feto, o que foi confirmado na 34.a semana. NHo havia causa evidente 
desse retardo, exceto uma baderiúria assintomática. A paciente foi então 
submetida a cesárea, dando a luz u m  nativivo do sexo inasculino pesando 
1600g. A placenta pesava 300g e se apresentava infiirtada. Desenvolveu-se, 
posteriormente, uma síndrome de angústia respiratória, roni boa resposta inicial 
ao tratamento. A criança faleceu subitanicnte no terceiro dia de vida. A au- 
tópsia revelou extensa membrana hiaiina piilmonar e heni~orragia intraventricular 
inaci~ci. 



Causas da morte perinatal 

( a )  Heinorragia intraventricular 
( b )  Síndrome de angústia respiratória 

Crescimento fetal retardado 
( c )  Insuficiência placentária 
( d )  Bacteriúria da gravidez 

Cesárea 

Exemplo 3. DiabCtica previamente diagnosticada foi controliidu com dificul- 
dade durante siia priineir.1 gravidez. Na 32.a seiliana desenvolveu anemia 
iii~g:.lúbliística. 1nduz;u-se o parto na 36." scinana, o qual foi espontâneo, 
tendo o recbiii-:ia\cid» pesado 3200~.  A criança clesenvolveu iinla hipoglicciriin 
e faleceu no segundo dia de vid.1. A autópsia re\clou iirn tronco nrterioso. 

Causas da morte perinatal: 

( a )  Tronco arterioso 
( b) Hipoglicerni~ 
( c )  Diabetcs 
( d )  Anemia niegaloblástica 

( e )  -- 
Exeniplo 4. Paciente de 30 anos de idade, sexo feminino, com um fillio dr 
4 anos, saudável. A gravidez foi normal, exceto pela presenw de hidrgmnio. 
Exame radiológico realizado na 36.a seni:ina, sugeriu a exist2ncia de anence- 
falia. O parto foi induzido, tendo como resultado uin nascid:, inorto anence 
fálico pesando 1500g. 

C;irisas da iiiorte pcrinatcil: 

( a )  Anencefalia 
( b )  --- 
( c)  Midrâiniiio 
( d )  --- 
( e )  --- 

Codificação das causas de morte perinatais 

Cada afecyao rcgistrada nas partes (a ) ,  ( b ) ,  ( c )  e ( d )  dcvcrá 
ser codificada c111 separado. As afecçces maternas que afetarn O 
iecéin-nascido oii o feto, registradas nas partes ( c )  e (d ) ,  deverão 
ser codificadas nas categorias 760-763 e esses códigos náo deverão ser 
usados rias partes ( a )  e (b ) .  As afecções no feto ou recém-nascido, 
iegistradas nas partes ( a )  e (b) ,  podem ser codificadas em qual- 
quer categoria que não seja 760-763, mas com maior frequência se- 
rão codificadas nas categorias 764-779 (Afeqões perinatais) ou 740- 
759 (Anomalias coilgêilitas). Apenas um código deverá ser utilizado 
para as partes ( a )  e (c ) ,  mas para as secções ( b )  e ( d )  deverão 
ser utilizados tantos códigos quantas forem as afecções informadas. 

A parte ( e )  foi incluída não tanto para análise estatística como 
para revisão das mortes pcriilatais consideradas do ponto de vista 



indi\ridual, e portanto não precisará ser codificada na maioria das 
vezes. Entretanto, desejando-se fazer uma análise estatística das 
circunstâncias registradas na parte (e), poderão ser utilizadas algii- 
mas categorias adequadas das Classificações Suplementares E ou V; 
caso não se consigam categorias adequadas nas Classificações Suple- 
mentares, os usiiários poderão construir seu próprio sistema de Clas- 
sificacão para esse tipo de infomação. 

As regras de seleção para a mortalidade geral náo se aplicam 
ao atestado de óbito perinatal. Pode acontecer, entretanto, que se 
recebam atestados de óbito perinatal em que as causas de morte não 
estejam registradas de acordo com as orientações dadas nas p6ginas 
anteriores. Esses casos deverão, se possível, ser enviados novamente 
a queni certificou o óbito, para corrqão. Quando isto não for pos- 
sível, as regras que se seguem deverão ser aplicadas: 

Regra Pl. Maneira de morrer orr prematuridade, anotada na 
p d e  (a). Se insiificiência cardíaca, asfixia ou anbxia (qualquer 
afecção cm 768.-) oii prematuridade (qualquer afecção em 765.-) 
estiverem registradas na parte (a) e outras afecções do feto ou re- 
cém-nascido estiverem registradas nas partes ( a )  ou (b), codifique 
a primeira afecção mencionada, como se esta tivesse sido declarada 
sozinha na parte ( a )  e codifique a afecção realmente declarada em 
( a )  como se tivesse sido declarada em (h) .  

Exeinplo 1. Nascido vivo, fahcido com 4 dias. Cddifique 

( a )  Prematuridade 
( b )  Espinha ùífida 
( c )  Insi~fici&ncia placentárin 
( d )  ------ 

F'rematuridade é codificada em (b)  e espinha bífida em ( a )  

Exeniplo 2. Nascido vivo. Morte aos 50 ininiitos Codifáque 

( a )  Asfixia severa ao nliscimeiitn 
Hidrocefalia 

(b )  ------ 
( c )  Trabalho de parto obstruído 
( d )  Préeclâmpsie. severa 

Asfixia severa ao nascimento é codificada em ( b )  e hidrocefalia em (a) .  

negra P2. Duas ou mais afecções registradas nas partes (a) ou (c) 
Se duas ou mais afecções são registradas na parte ( a )  ou na parte 
(c), codifique a que primeiro for mencionada, como se tivesse sido 
registrada soziiiha em (a )  ou (c)  e codifique as outras como se 
tivessem sido mencionadas nas partes (b)  e (d)  . 



Eiemplo 3. Nascido morto; morte intra-uterina antes do inicio do trabalho 
de parto 

Codifique 

( a )  h16 nii:iicáo fetal severa 
Baixo peso para a idade gcst,?cional 
.4nóxia anteparto 

( b )  ------ 
( c )  Toxemia 

Placenta privia 
( d )  ------ 
&ixo peso para a idade gestacional com má nutrição fetal é codificado 

vi!] ( a )  e anóxia anteparto cm ( b ) ;  toxemia é codificada em ( c )  e placenta 
p r h i a  em (d) .  

Exemplo 4. Nascido vivo; morte aos 3 dias Codifique 

( a ) Hemorragia subdural 
Aspiração maciça de mecônio 
AnÓxia intra-uterina 

( b ) Hipoglicemia 
Gravidez prolongada 

( c )  Toxemia 
( d )  Parto por fórcipe 

Hemorragia subdural é codificada em ( a )  e as outras afeqiks mencio- 
r:adas em (a ) ,  são codificadas em (b) .  

Regra P3. Nenhuma afecção mencionada em (a) ou (c). Se não exis- 
tirem afecçóes registradas em ( a )  mas houver registro de afecções 
do feto ou do recém-nascido em (b) ,  codifique a primeira afecção 
niencionada como se tivesse sido registrada em ( a ) ;  se nenhuma 
:ifcccão tiver sido registrada nas partes ( a )  ou (b) ,  use o código 
779.9 (Causa perinatal não especificada) para a parte (a) .  

De maneira análoga se não houver nenhuma afecção registrada 
em ( c ) ,  mas existirem afecções maternas registradas na parte (d ) ,  
codifiqiie a primeira mencionada, como se tivesse sido registrada 
cni ( c )  ; se nenhuma afecção tiver sido mencionada nas partes (c )  
ou ( d ) ,  utilize algum código artificial (por exemplo xxxx) para a 
parte ( c )  para indicar que não foi informada nenhuma afecçáo ma- 
terna. 

Exemplo 5: Nascido vivo; morte aos 15 minutos de vida 
Codifique 

( a )  ------ 767.0 

( L ) Rotura tentorial 769 
Síndrome dc anaísfia respiratória 

( C )  ------ XXX.X 

tintura tentorinl é codificad:~ e111 ( a ) ;  xxx.x é codificada em (c )  



Exemplo 6: Nascido vivo; morte no 2P dia de vida 
Codifique 

(a )  779.9 
(b )  
(c)  --- 760.0 
( d ) Eclâmpsia ( Hipertensão essencial de longa duração ) 

Codifica-se causa perinatal não especificada em (a);  eclâmpsia í. codificada 
em (C). 

Regra P4. Afecções registradus na parte errada. Se uma afegáo 
materna (isto é, afecções em 760-763) e registrada em (a )  ou (b)  
ou se uma afecção do feto ou recém-nascido é registrada em (c) ou 
(d) ,  codifique as afecções como se elas tivessem sido registradas 
nos seus locais respectivos. 

Se uma afecção classificável como do feto ou recém-nascido ou 
como afecção materna é erradamente anotada na parte (e),  codi- 
fique-a como uma afecção adicional, fetal ou materna, nas partes 
(b )  ou (d) respectivamente. 

Exemplo 7: Nascido morto; morto após o inicio do trabalho de parto 
Codiftclus 

( a )  Asfixia severa ao nascer 768.5 
( b ) Apresentação occipito-posterior persistente 
(C)  7ô3.1 
(d )  ---- 763.2 
(e)  Parto por fórcipe, difícil 

Codifica-se apresentação occipite-posterior persistente em (c);  por f6rcipe, di- 
fícil, 6 codificado em (d).  

Regra P5. Comp2icações obstétricas infomradas como causas de 
morte antes do parto. Se o certificado revelar que o feto morreu 
antes do início do trabalho de parto e, como causas de morte, forem 
informadas complicações obstétricas que não poderiam ter afetado 
o desenlace, ignore tais causas. 

Exemplo 8: Nascido morto; morte antes do inicio do trabalho de parto 

Codifique 

(a)  Anbxia 768.0 
(b )  --- 
( c) Préeclbpsia severa 760.0 
(d)  Hemorragia anteparto acidental oculta 762.1 

Obesidade 760.8 
Apresentação pélvica 

Apresentacão pélvica não 6 codificada, uma vez que o feto morreu antes 
de se iniciar o trabalho de parto. 



MORBIDADE 

-4s ediç6es anteriores da Classificação Internacional de Doen- 
ças, sempre fizeram recomenda@es relacionadas com o atestado dc 
causa de morte e com as regras para sua codificação, porém 
omitiram-se no tocante à morbidade, deixando em mãos dos usuários 
as regras e a metodologia para a utilização da Classificação neste 
campo. Em parte, isto se deveu ao fato de se reconhecer que exis- 
tiam diversos tipos de registros médicos a partir dos quais se podiam 
claborar estatísticas e índices baseados na CZD, e ao fato de que 
ii flexibilidade no registro e análise dos dados é muitas vezes essen- 
cial. Todavia, ein muitos países, se recolhem informações sobre 
atenção médica para análise rotineira em larga escala e por essa 
razão, a Conferência para a Nona Revisão da Classificação Interna- 
cional de Doenças considerou que se deveriam estabelecer algumas 
recomendafies para esse tipo de estatísticas. 

As estatísticas de mortalidade se originam dos atestados médicos 
da causa de morte, nos quais se resumem as doenças, lesões e cir- 
cunstâncias que levaram A morte e, quando existe mais de uma, 
sáo ordenados de unia maneira tal a se poder selecionar uma causa 
"básica", para a tabulação por causa primária. Analogamente, as 
estatísticas de morbidade relacionadas com episódios de atençiio 
médica são nom~almente derivadas dos resumos de histórias médi- 
cas. Além dos dados pessoais sobre os pacientes e informações admi- 
nistrativas essas estatísticas relatam as lesões, doenças e outros pro- 
blemas, em se tratando de um episódio importante durante a aten- 
ção médica, e algumas vezes, dados sobre os tratamentos realizados, 
especialmente cirurgia. Até agora, não havia nenhum procedimento 
padrão com a finalidade de selecionar uma dessas informações para 
uma análise rotineira de causa única, quando mais de uma infor- 
maçáo era fornecida. 

A Conferência para a Nona Revisão, por esse motivo, fez as 
sepintes recomendações : 

(i) a afecção a ser selecionada para análise por causa única 
a partir dos prontuários do hospital ou de outros servi- 
ços médicos é a principal afecção tratada ou investiga- 
da durante o episódio em estudo. Se não foi feito um 
diagnóstico, o principal sintoma ou problema deverá ser 
selecionado; 

(ii) o prontuário deve mostrar taii~bém, separadamente, ou- 
tras afecçóes ou problemas de importância que ocorre- 
ram duranfe o episódio ao qual se refere a informação; 

(iii) sempre que possível, a seleção do principal diagnóstico, 
sintoma ou problema para tabulaçfio deve ser realizada 
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relacionado a alguni problema ou circunstância que por si s6 não 
é uma afecção médica (por ex.: vacinação profilática, cirurgia plás- 
tica por razões cosméticas), o mesmo pode ser registrado como 
"diagnóstico". Isso também é válido para circunstâncias não médicas 
ou antecedentes que ce imagina estejam afetando as condições atuais 
do paciente. 

Se um paciente iniciar um período de cuidados por uma afecção, 
e esse período se prolongar pela necessidade de tratamento de 
outra afecção independente, iniciada ou descoberta durante o trata- 
inento da afecção original, a afecção que "consumir" a maior quan- 
tidade de recursos médicos, será considerada como a afecçáo "prin- 
cipal". Deve ser estimulado o desenvolvimcnto de métodos locais 
de padronizaçiio de registro, incorporando os critérios acima meii- 
cionados e aconipanhados de definições consistentes. 

Codificação de afecção principal tratada ou investigada, para 
análise por causa única 

A principal afecção tratada ou investigada, que é a única a sei. 
selecionada e codificada, deverá ter sido identificada no resumo do 
prontuário clínico e sua codificação, na maioria dos casos, é direta 
e simples. 

Porém, alguns resumos podem ter sido elaborados de tal ma- 
neira que a afecçáo identificada como principal é claramente incon- 
sistente com o restante das informações contidas no resumo, como 
por exemplo: um diagnóstico que não corresponde aos dados, tais 
como o serviço responsável pelo caso, as investigações ou intei-ven- 
qões cirúrgicas realizadas, os dias de estada, etc., ou quando a in- 
formação for incompleta. Exemplos de casos nos quais a seleção do 
diagnóstico principal foi claramente incorreta são dados a seguir: 

( i )  iiina afecçáo trivial é informada como afecção principal 
e outra afecçáo mais importante, relacionada com a espe- 
cialidade ou o serviço médico que atendeu o paciente é 
infomiada como "outra" afecçiio; 

(ii) várias afecções são informadas na parte do resumo reser- 
vada à afecçáo principal; 

(iii) a condição mórbida informada como afecçáo principal é 
claramente um sintoma de uma doença, descrita em outra 
parte do resumo, a qual foi objeto de tratamento; 

(iv) A única afecçáo informada é um sintoma ou afecção mal 
definida (normalmente uma afecção codificável no capí- 
tulo XVI da CID), mas outra informação no resumo pode 
ser considerada como a causa de tal sintoma. 



Em tais casos, sempre que possível, o resumo deve ser devolvi- 
do para que seja comgido pela pessoa que o elaborou. Quando isto 
não é possível, as seguintes regras devem ser aplicadas: 

Regra MBI. Afecção menos importante informada como crfecçúo 
principal; a afecçúo mais importante, tratada, registrada como "ou- 
tra" afecção. 

Quando uma afecção menos importante ou de longa duração, 
ou um problema incidental, são informados como a afecção principal 
e uma afecção mais significativa ou importante para a especialidade 
ou serviços médico que atendeu o paciente e/ou para o tratamento 
administrado é informada como "outra" afecção, selecione esta últi- 
ma como a afecção principal. 

Exemplo 1: Afecçáo principal: Sinusite aguda 
Outras a tqóes :  Carcinoma da endocérvice 

Hipertensão 
Paciente hospitalizado por três semanas: 
Operaçiio realizada - histeredomia total 
Especialidade - ginecologia 

Selecione carcinoma de endocérvice (180.0) 

Exemplo 2: Afecçáo principal: Artrite reumatbide 
Outras afecçss: Diabetes inellitus 

Hbrnia femoral estrangulada 
Arteriosclerose generalizada - 

Paciente hospitalizado por três semanas 
Operaçiio realizada - herniorrafia 
Especialidade - cirurgia gastrenterológica 

Sclecione hérnia femoral estrangulada (552.0) 

Exemplo 3: Afecçiio princip~l: Rim tmnspiantado in situ 
Oiitras afeccões: Dente do siso ocluso 
Especialidade - odontologia 
Procedimento - reiiiwáo de dente do siso 

Selecione dente do siso ocluso (520.8) 

Exemplo 4: Afecção principal: Cárie dentária 
Outras afecçóes: Estenose mitral reumtítica 
Especiniidade - odontologia 
Procedimelito - extração dentária 

Sclecione cárie dentária (521.0). A regra nHo se aplica. Apesar de cárie 
~Icntiiria poder ser considerada como uina afeqão trivial e estenose mihal 
reumática como uino afecção mais significativa, esta Última não foi a afeqáo 
tratada durante este episódio de atendimento; e O resumo não pode ser ques- 
tionado. 

Regra MB2. Várias afecções informadas como "afecção principal" 

Se vdrias afecções são relacionadas na parte do resumo destinada 
?i afecção principal e outros detalhes do resumo mostrarem uma 
delas como sendo obviamente a afecção principal, para a qual o 



paciente recebeu o tratamento, selecione esta afecção. Em outros 
casos, selecione a primeira mencionada. 

Exemplo 1: Afeqáo principal: Cárie dentária 
hl~ningite sifilítica 
Doenqa isquêmica do coração 

Outras afecçóes: ------ 
Paciente hospitalizado por 5 renianas 
Especíalidade - Neurologia 

Selecione meningite sifilítica (094.2) 
Exemplo 2: Afecçáo principal: Bronquite crônica obstrutiva 

Tipertrofia da próstata 
Psoríase 

Paciente aos cuidados de  um dermatologista 
Teve doze consultas nos últimos 6 meses 

Selecione psoríase ( 696.1 ) 

Exemplo 3: Afec~So principal: Estenose mitral 
Bronquite aguda 
Artrite reumatóide 

Outras afecçóes: ------ 
Especialidade : Clínica geral 
Nenhuma informação sobre a terapia 

Selecione estenose mitral (394.0) 

Regra M B 3 .  Afecçáo informa& como a afecçáo principal, que é e ~ i -  
cientemente um sintoma de outra afecção diugnosticadu e tratada. 

Se um sintoma ou sinal (normalmente uma afecção classificável 
no capítulo XVI da CID), ou um problema classificável na Classi- 
ficação Suplementar (Código V), é informado como a afecção prin- 
cipal, sendo obviamente um sinal, sintoma ou problema de uma 
afecção diagnosticada, anotada no resumo como "outra" afecção, e 
os atendimentos foram para esta última afecção, selecione esta afec- 
ção diagnosticada. 

Exemplo 1: Afecção principal: Hematúria 
Outras afecções: Papiloma da parede posterior da bexiga tiri- 

nária 
Varizes dos membros inferiores 

Especialidade - Clínica geniturinária 
Tratamento - Diatermia, extirpacão do papiloma 

Selecione papiloma da parede posterior da M a  urinária (236.7) 
Exemplo 2: Afecçáo principal: Teste de tolerâficia a glicose anormal 

Outrtis afecções: Doença isquêmica do coração 
Otosclerose 
Diabetes mellitiis 

Especialidade - endocrinologia 
Cuidados - determinacão da dosagem correta dc insulina 

Selecione diabetes mellitus (250.0) 
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Regra MB4. Especiffcidode 

Quando o "diagnóstico principal" descreve uma afecção em ter- 
mos gerais e, um termo mais preciso sobre a locaIiza@o ou a natu- 
reza dessa afecção é informado entre os "outros" diagnósticos, sele- 
cione eSta Última afecção. 

Exemplo 1 : Afecçao principal: Acidente cerebrovascular 
Outras afecçóes: Diabetes mellitus 

Hipertensão 
Hemorragia cerebral 

Selecione hemorragia cerebral (431 ) 

Exemplo 2: Afecçk principal: Doença congihita do coração 
Ou- afecçóes: Defeito do septo interventncuh 

Selecione defeito do septo interventricular (745.4) 

Exemplo 3: AfecçZLo principal: Enterite 
Outras afecçót.s: Doença de Crohn do íieo 

Selecione doençe de Crohn do íleo (555.0) 



LISTAS ESPECIAIS PARA TABULAÇAO 

Lista Básica para Tabulação 

Lista de 50 Causas para Mortalidade 

Lista de 50 Causas para Morbidade 



As listas especiais para tabula~ão que se seguem foram adotadas 
pela Assembléia Mundial de Saúde segundo o Artigo 23 da Cons- 
tituiçiío da Organização Mundial da Saúde (Off. Rec. Wld Hlth 
Org., 1976, 233, 18). 



LISTAS ESPECIAIS PARA TABULAÇAO 

:I.; Listas A, B, C, D e P da Oitava Rcvisáo foram substituitlas 
por iim sistein:t mais flcsível que permite aos usuários construir 
suas próprias listas para tabulação a partir das rubricas da lista 
básica. A Lista Básica para Tabulação consiste de  57 rubricas de 
2 algarismos as quais se somam ao total de "todas as causas". Dciitro 
de cada rubrica de 2 algarismos, até 9 rubricas de 3 algarismos são 
encontrados. mas estas nno se somam ao total nas rubricas de 2 alra- <> 

risinos; se for necessário conhecer a freqüència para os resíduos da, 
riibricas de 2 algarismos, deve-se.calculá-Ia como a diferença deiitrc 
o total das rubricas de 2 algarismos e a soma das suas rubricas dc 
3 algarismos. A décima rubrica de três algarismos está sempre eni 
branco, perinitiiido assim que qualquer usuário desenvolva algum 
ou alguns dos itens contidos na rubrica de dois algarismos; estes 
itens assim desenvolvidos devem receber os números -9.0, -9.1 etc. 
A lista básica contém 307 riibricas de dois e três algarisn~os c se 
prctcnde que ela substitua as antigas listas A e D. 

Para a aprcsentaçáo de dados nacionais de inortalidadc c inor- 
bidade, os países tèm liberdade para usar qualquer das listas cons- 
truídas a partir dos itens da lista básica, mas para garantir uni 
mínimo de comparabilidade interiiacional, quaisquer listas de tabu- 
laçáo utilizadas com estas finalidades devem conter as 50 rubricas 
das Listas de Mortalidade e Illorbidade anexas, as quais substituam 
as antigas listas B e C .  

Quando uma declaração diagnóstica contiver informa~õcs sobre 
a etiologia como sobre a manifestação, a Nona Revisão da CID for- 
nece duas designações, uma dc  acordo com a etiologia e uma de 
acordo com a manifestaçáo, identificadas pelos símbolos t e * res- 
pectivamente (por exemplo meningite tuberculosa 013.0f e 320.4"). 
As listas que forem utilizadas para dados de mortalidade devem ser 
baseadas na codificacáo de acordo com a etiologia ( t ) .  As listas 
de morbidade podem scr baseadas em qualquer dos métodos de 
codificação, mas é fundamental ue se informe com clareza o mé- 
todo utilizado (etiologia ou mani 9 estação) ao se publicar os dados, 
jA que as distribuições de frequência das mesmas sofreriam conside- 
rável variação de acordo com o método utilizado (ver Introdução. 
página XXVI ) . 



LISTA BASICA PARA TABULAÇAO 

01 Doenças infecciosa intestinais 

010 Cólera 
011 Febre tifóide 
012 Shiguelose 
013 Intoxica~ão alimentar 
014 Amebíase 
015 InfecCões intestinais devidas a 

outros microorganismos especi- 
ficados 

016 Infecções intestinais mal definidas 

02 Tuberculose 

020 Tuberculose pulmonar O11 
021 Outras tuberculoses respiratórias 010, 012 
022 Tuberculose das meninges e do 

sistema nervoso central 013 
023 Tuberculose do intestino, peritdnio 

e gânglios mesentéricos 014 
024 Tuberculose dos ossos e das arti- 

culações 015 
025 Tuberculose do aparelho .genitu- 

rinário 016 

03 Outras doenças bacterianas 020-041 

Peste 
Bmceiose 
Hanseníase 
Difteria 
Coqueluche 
Angina estreptacbcica, escarlatina 

e erisipelas 
Infecção meningocócica 
Tétano 
Septicemia 

04 Doenças virais 045-079 

040 Poliomielite aguda 045 
041 Varíola 050 
043 Sarampo 055 
043 Rubéola 056 
044 Febre amarela 060 



045 Encefalite transmitida por artrb- 
podes 

046 Hepatite por vírus 
047 Raiva 
048 Tracoina 

0.5 Rickettsioses e outras doenças transmiti- 
das por artrópodes 

050 Tifo transmitido por piollos 
051 Outras rickettsioses 
052 Malária 
053 Leishmaniqse 
074 Tripanossomíase 

06 Doenças venéreas 

060 Sífilis 
061 Infecções gonocócicas 

07 Outras doenças infecciosas e parasitárias 
e efeitos tardios de doenças infecciosas 
e parasitárias 

070 Doenças espiroquetósicas não sifi- 
líticas 

071 Micoses 
072 Esquistossomíase 
073 Equinococose 
074 Filaríase e dracontíase 
075 Ancilostomíase e necatoríase 

076 Outras helmintíases 

077 Efeitos tardios da tuberculose 
078 Efeitos tardios da poliomielite 

aguda 

O8 Neoplasma maligno do lábio, da boca e 
da laringe 

09 Neoplasma maligno dos órgáos digestivos 
e do peritônio 

090 Neoplasma maligno do esôfago 
W1 Neoplasma maligno do estômago 
092 Neoplasma maligno do intestino 

delgado, inclusive o duodeno 



093 Neoplasma maligno do cólon 
094 Neoplasma maligno do reto, jun- 

ção retosignóide e ânus 
095 Neoplasma maligno do fígado, es- 

pecificado como primário 
096 Neoplasma maligno do pâncreas 

10 Neoplasma maligno dos órgãos respirató- 
rios e intratorácicos 

100 Neoplasma maligno da laringe 
101 Neoplasma maligno da traqiiéia, 

brônquios e pulmão 

11 Neoplasma maligno dos ossos, do tecido 
conjuntivo, da pele e da mama 

110 Neoplasma maligno dos ossos e 
das cartilagens articulares 

111 Melamona maligno da pele 
112 Outros neoplasmas malignos d:i 

pele 
113 Neoplasma maligno da mama fe- 

minina 

12 Neoplasma maligno dos órgãos genituri- 
nários 

120 Neoplasma maligno do colo do 
útero 

121 Neoplasma maligno da placenta 
122 Neoplasma maligno do útero, ou- 

tras localizações e as não espe- 
cificadas 

123 Neoplasma maligno do ovário e 
outros anexos do Útero 

124 Neoplasma maligno da próstata 
125 Neoplasma maligno do testículo 
126 Neoplasma da bexiga urinária 

13 Neoplasma maligno de outras localiza- 
ções e das não especificadas 

130 Neoplasma maligno do encéfalo 

14 Neoplasma maligno dos tecidos linfático 
e hematopoético 

140 Doença de Hodgkin 
141 Lencemia 
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15 Neoplasma benigno 210-229 

150 Neoplasma benigno da pele 216 
151 Neoplasma benigno da mama 217 
152 Neoplasma benigno do útero 218, 219 
153 Neoplasma benigno do ovário 220 
154 Neoplasma benigno do rim e de 

outros órgãos do aparelho uri- 
nário 223 

155 Neoplasma benigno do sistema 
nervoso 225 

156 Neoplasma benigno da glândula 
tireóide 226 

16 Carcinoma in situ 230-234 

17 Outros neoplasmas e os não especificados 235-239 

18 Doenças endócrinas e metabólicas e trans- 240-259 
tomos imunitários 1 270-279 

180 Transtornos da glândula tireóide 240-246 
181 Diabetes mellitus 150 
182 Hiperlipoproteinemia 272.0-272.4 
183 Obesidade de origem não-endo- 

crina 278.0 

19 Deficiências nutricionais 260-269 

190 Kwashiorkor 260 
191 Marasmo nutricional 261 
192 Outras formas de desnutrição pro; 

téico-calórica 262, 263 
193 Avitaminoses 264-269 

20 Doenças do sangue e dos órgãos hemato- 
poéticos 280-289 

200 Anemias 280-285 

21 Transtornos mentais 290-319 

210 Quadros psicóticos orgânicos senis 
e pré-senis 290 

211 Psicoses esquizofrênicas 295 
212 Psicoses afetivas 296 

213 Outras psicoses 



214 Transtornos neuróticos e transtor- 
nos da personaIidade 380, 301 

215 Síndrome de dependência do 
álcool 303 

216 Dependência de drogas 304 
217 Disfiinçóes fisiológicas originadas 

em fatores mentais 306 
218 Oligofrenias 317-319 

Doenças do sistema iiervoso 320-359 

220 Meningite 
221 Doença de Parkinsoii 
222 Oiitros transtornos degenerativos e 

hereditários do sistema nervoso 
central 

223 Esclerose múltipla 
224 Paralisia cerebral infantil e outras 

síndromes paralíticas 

I 
225 Epilepsia 

Transtornos do olho e anexos 360 379 

230 Glaucoma 365 
231 Catarata 366 
232 Cegueira e visão subnormal 369 
233 Conjiintivite 372.0-372.3 
234 Transtornos do aparelho lacrimal 375 
235 Estrabismo e outros transtornos 

da motilidade ocular 378 

Doenças do ouvido e da apófise ii~astóicle 380-389 

240 Otite média e mastoidite 
241 Surdez 

Febre reumática e doença reumática do 
coração 390-398 

250 Febre reumática aguda 390-392 
251 Doença reumática cronica do co- 

ração 393-398 

Doeiiça hipertensíva 401-405 

260 Doença hipertensiva do coração 402, 404 

Doença isquêmica do coração 410-414 

270 Infarto agudo do miocárdio 410 



28 Doenças da circulação pulmonar e outras 
formas de doença do coração 415-429 

280 Embolia pulmonar 415.1 
281 Disritmias cardíacas 427 

29 Doença cerebrovascular 430-438 
290 Hemorragia subaracnoidiaiia 430 
291 Ilemon'agia cerebral e outras he- 

morragias intracranianas 431, 432 
292 Infarto cerebral 433, 434 
293 Doença cerebrovascular aguda, po- 

rém mal definida 436 
294 Aterosclerose cerebral 437.0 

30 Outras doenças do aparelho circulatório 

300 Aterosclerose 
301 Embolia e trombose arteriais 
302 Outras doenças das artérias, arte- 

ríolas e capilares 
303 Flebite, tromboflebite, emb~liii 

venosa e trombose 
304 Veias varicosas das extremidades 

iiiferiores 
30.5 Hemorróidas 

31 Doenças do trato respiratório superior 1 4%%2 
310 Amigdalite aguda 463 
311 Laringite e traqueíte agudas 464 
312 Outras infecções agudas do trato 

respiratório superior 
313 Desvio de septo nasal e pólipos 

nasais 

[ 
470, 471 

314 Fariiigite, riasofaringite c sinusite 
crônicas 472, 473 

315 Doenças crônicas das amígdalas r 
adenóides 474 

Outras doenças do aparelho respiratório 

320 Bronquite e bronquiolite agudas 466 
321 Pneuinonia 480-486 
322 Gripe 487 
333 Bronquite, crônica e não especifi- 

cada, enfisema e asma 490-493 



324 Bronquectasia 
32.5 Outras doenças pulmonares obs- 

trutivas crdnicas 
326 Pneumoconiose e outras doenças 

pulmonares devidas a agentes 
externos 

327 Pleuriz 

33 Doenças da boca, glândulas salivares e dos 
maxilares 

330 Doenças dos dentes e das estru- 
turas de sustentação 

331 Doenças dos maxilares 

34 Doenças de outras partes do aparelho di- 
gestivo 

Doenças do esôfago 
Úlcera do estômago e do duodeno 
Apendicite 
Hérnia da cavidade abdominal 
Obstruçiío intestinal sem menção 

de hérnia 
Divertículos do intestino 
Outros transtornos digestivos f ~ n -  

cionais 
Doença crônica do fígado e cir- 

rose 
Colelitíase e colecistite 

3.5 Doenças do aparelho urinário 

350 Nefrite, síndrome nefrótica e ne- 
frose 

351 Infecções do rim 
352 Cálciilos urinários 
353 Cistite 

:36 Doenças dos órgãos genitais niasculinos 

360 Hiperplasia da próstata 
361 Hidrocele 
362 Hipertrofia do prepúcio e fimose 
363 Infertilidade masculina 

37 Doenças dos órgáos genitais femininos 

370 Doenças da mama 
371 Salpingite e ooforite 



372 Doenças iiiflninatórias do tecido 
celular e do peritônio pélvicos 

373 Doenças inflamatórias do útero. 
da vagina e da viilva 

374 Prolapso utero-vaginal 
375 Transtornos menstruais 
376 Infcrtilidade feminina 

38 Aborto 

380 Aborto espontânco 
381 Aborto induzido por indicações 

admitidas legalmente 
381 Aborto induzido sem indicações 

admitidas legalmente 

39 Causas obstétricas diretas { 
300 Hemorragia na gravidez e iio 

parto 

392 111fecqõc.s do trato genituririário 
na gravidez 

393 Trabalho de parto obstruído 
394 Complicações do puerpério 

40 Caiisas obstétricas indiretas 
ciitârieo 

11 Parto normal 

42 Doeiiças da pele e do tecido celular sub- 
ciitâneo 

420 Infecções da pele e do tecido ce- 
lular subcutâneo 

43 Doenuas do sistema ostcoriliiseular e do 
tecido conjuntivo 

430 Artrite reumatóide, exceto da co- 
Iiina vertebral 

431 Outras artropatias 

432 Outros traiistoriios ~ 1 ; ~ s  ai-ticiila- 
ções 

433 Espoiidilite ancilosaiitc 
434 Outrris dorsopatias 



435 Reumatismo, excluindo o dorso 725-729 
436 Osteomilitc, periostite e outras in- 

fecções que atingem os ossos 730 
437 Deformidades adquiridas dos 

membros 734-736 

44 Anomalias congênitas 

440 Espinha bífida e hi lrocefalia 

441 Outras deformidades do sistema 
nervoso central 

442 Anomalias cvngènitas do coração 
e do aparelho circulatório 

443 Fissura da abóboda palatiila e 
lábio Ieporino 

444 Outras deformidades do aparelho 
digestivo 

445 Testículo retido 
446 Luxação congênita do quadril 
447 Outras anomalias congênitas do 

sistema osteomuscular 

45 Alguiiias afecçóes origiiiadas no período 
perinatal 760-779 

450 Afecçóes maternas que afetam o 
o feto ou o recém-nascido 760 

451 Complicações obstétricas que afe- 
tam o feto ou o recém-nascido 761-763 

452 Crescin~ento fetal retardado, má 
nutrição fetal e prematuridade 764, 765 

453 Trauma de parto 767 
454 Hipóxia, asfixia ao nascsr e oii- 

tras afecções respiratórias 768-770 
455 Doença hemolítica do feto ou do 

recém-nascido 773 

46 Sinais, sintomas e afecções mal definidas 780-799 

460 Hipertermia de origem desconhe- 
cida 780.6 

461 Sintomas relacioiiados ao coração 785.0-785.3 
462 Cólica renal 788.0 
463 Retenção urinária 788.2 
464 Dor abdominal 789.0 
465 Senilidade sem meiiçáo de psicose 797 



466 Síndroine da [norte súbita na in- 
fância 798.0 

467 I~isuficiência respiratória 799.1 

Fraturas 800-829 

470 Fratura do crânio e da face 
471 Fratura do pescoço e do tronco 
472 Fratura do úinero, rádio e cúbito 
473 Fratura do colo do fêmiir 
474 Fratura de outras partes do fêmur 
475 Fratura da tíbia, perônio e tor- 

nozelo 

476 Outras fraturas de membros 

Lesões intracranianas e internas, incluin- 850-869 
do nervos ( 950-957 

490 Concussão 850 

491 Outras lesões iiitracranianas 

Ferimentos e lesões traumáticas dos vasos 
sanguíneos 870-904 

500 Feriniento do olho, ouvido e ca- 
beça 870-873 

501 Ferimento de membro superior 880-887 
502 Ferimento de membro inferior 890-897 

Efeitos de coipos estranhos que penetram 
por um orifício natural 930-939 

Queimaduras 940-949 
520 Queimadura limitada ao olho e 

seus anexos 940 
521 Queimadura do punho c, mso 944 

Envenenamento e efeitos tóxicos 960-989 
530 Agentes inedicinais 960-979 

Conlplicações de cuidados inédicus c ci- 
rúrgicos 996-999 



' 910-929 
Outras lesões e coniplicações imediatas de 

traumatismos 990-995 

Efeitos tardios de lesões, envenenamentos, 
tóxicos e de outras causas externas 905-909 

Acidentes de transporte E800-E848 

E470 Acidentes de estrada de ferro E800-E807 
E471 Acidentes de trânsito de veículo a 

motor E810-E819 
E472 Acidentes de outros veículos de 

estrada E826-E839 
E473 Acidentes em transporte por água E830-E838 
E474 Acidentes de transporte aéreo e 

espacial E840-E845 

Envenenamento acidental E850-E869 

E480 Envenenamento acidental por dro- 
gas, medicamentos e substâncias 
biológicas E850-E858 

E481 Envenenamento acidental por ou- 
tras substâncias sólidas e líqui- 
das E860-E866 

E482 Envenenamento acidental por 
gases e vapores E867-E869 

Acidentes provocados em pacientes du- 
rante procedimento médico, reações 
anormais, complicações tardias E870-E879 

Quedas acidentais E880-E888 

Acidentes causados por fogo e chama E890-E899 

Outros acidentes, incluindo efeitos tardios E900-E929 

E520 Acidentes devidos a fatores natu- 
rais e ambientais E900-E9W 

E521 Afogamento e submersão acidentais E910 
E522 Penetração acidental de corpo es- 

tranho erii u ~ n  orifício natural E914, E915 
E523 Acidentes causados por maquina- 

ria, e instruinentos cortantes e 
penetrantes E919, E920 

E524 Acidentes causados por armas de 
fogo E932 
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EFj3 Efeitos adversos de drogas, medicamen- 
tos c substâncias biológicas usadas com 
finalidade terapêutica 

E54 S~iicídios e lesões auto-infligidas 

E55 Homicídios e lesões provocadas intencio- 
nalmente por outras pessoas 

E560 Lesões em que se ignora se foram 
acidental ou intencionalmente 
infligidas 

E561 Lesões resultantes de operações de 
guerra 

\'O Outros motivos para o coiitato coiii os 
serviços de saúde 

V01 Supervisão de gravidez c piierpé- 
rio 

V02 Classificação de crianças nascidas 
vivas e sadias 

V03 Pessoas que entram em contato 
com serviços de saúde a fim de 
receberem procedimentos espe- 
cíficos ou para seguimento 

V04 Pessoas qxe entram em contato 
com serviços de saúde por mo- 
tivos psicossociais 

V05 Exames e investigações de indiví- 
duos e populações 





LISTA PARA MORTALIDADE 

Todas as causas de óbito 
Doenças infecciosas e parasitárias 
Doenças infecciosas intestinais 
Tuberculose 
Coqueluche 
Infecção meningocócicn 
Tétano 
Septiceiiiia 
Varíola 
Sarainpo 
Malária . 
Neoplasmas malignos 
Neoplasma maligno do estômago 
Neoplasma maligno do cólon 
Neoplasma maligno do reto, junçáo retosig- 

móide e ânus 
Neoplasma maligno da traquéia, brônquios 

e pulnião 
Neo~lasma maligno da mama feminina 
Neoplasma maligno do colo do útero 
Leucemias 
Diabetes mellitus 
Marasmo nutricional 
Outras formas de desnutrição protéico-caló- 

rica 
Anemias 
Meningites 
Doenças do aparelho circulatório 
Febre reumática aguda 
Doenças reumáticas crônicas do coração 
Doença hipertensiva 
Doenças isquêmicas do coração 
Infarto agudo do miocárdio 
Doença cerebrovasciilar 
Aterosclerose 
Pneumonia 

Gripe 
Bronquites, enfisema e asma 
Úlcera do estômago e duodeno 
Apendicites 
Doenças crônicas do fígado e cirrose 
Nefrite, síndrome nefrótica e nefrose 



LISTA PARA MORTALn>ADE 

Iiiperplasia da próstata 
Aborto 

Causas obstétricas diretas 

Anomalias congênitas 740-759 
Algumas afecçóes originadas no período 

perinatal 760-779 
Trauma de parto 767 
Sinais, sintomas e afecções mal definidas 780-709 
Lesões e envenenamentos (800-999 
Fraturas 
Lesões intracranianas e internas, incluindo 850-869 

nervos 
Queimaduras 

{ ::E 
940-949 

Envenenamentos e efeitos tóxicos 960-989 

Acidentes e efeitos adversos E800-E9.9 
Acidente de trinsito com veículo a motor EY10-E8.9 
Quedas acidentais E880-E8 i8 
Suicídios E950-E959 
Homicídios Em-E969 



LISTA PARA MORBIDADE 

Todas as causas de niorbidade 
Doenças infecciosas intestinais 
Tuberculose 
Infegáo ineningocócica 
Sarampo 
Malária 
Doenças venéreas 
Neoplasmas malignos 
Neoplasma maligno do estômago 
Neoplasma maligno do cólon 
Neoplasma maligno do reto, junção retossig- 

mbide e ânus 
Neoplasma maligno da traquéia, brônquios 

e pulmão 
Neoplasma mnligxio da mama feminina 
Neoplasma maligno do colo uterino 
Leucemias 
Neoplasma benigno do útero 
Doenças da glândula tireóide 
Diabetes mellitus 
Deficiências nutricioiiais 
Transtornos mentais 
Esclerose múltipla 
Doenças do olho e aiiexos 
Doenças do ouvido e da apófise inastóide 
Doenças do aparelho circulatbrio 
Doenças reumáticas crônicas do coração 
Doeiiça hipertensiva 
Infarto agudo do miocárdio 
Doença cerebrovascular 
Varizes das extremidades inferiores 
Doença crbnica das amigdalas e das ade- 

nbides 
Pneumonia 
Gripe 
Bronquites, enfisema e asnia 
Doenças dos dentes e das estruturas de sus- 

tentação 
Olcera do estômago e duodeno 
Apendicites 
Hérnia da cavidade abdominal 
Doenças do aparelho urinário 



Hiperplasia da próstata 
Salpingites e ooforites 
Prolapso útero-vaginal 
Aborto 

Afecções obstétricas diretas 

Parto normal 
Doenças do sistema osteomusciilar e do te- 

cido conjuntivo 710-739 
Anomalias congênitas 740-759 
Lesões e envenenamentos 800-999 
Fraturas 
Lesões iotracranianas e internas, incluindo 850-869 

nervos 
Qiieiinaduras 

1:: 
940-949 

Envenenamentos e efeitos tóxicos 960-989 

Acidentes e efeitos adversos E800-E949 
Acidente de transito com veículo a motor E810-E819 
Quedas acidentais E880-E888 
Suicídios e lesões auto-infligidas E950-E959 
Homicídios e lesões provocadas intensional- 

mente por outras pessoas E960-E969 



DEFINIÇÕES E RECOMENDAÇõES 



A Assembléia Mundial da Saúde, de 
Constituição da Organização Mundial da 
tes definições e recomendações (Act. 
28, 17, 1967, 160, 11 e anexo 18, e 1976, 

acordo com o artigo 23 da 
Saúde formulou as seguin- 
Org. mund. Salud, 1950, 
223, 18). 



DEFINIÇÕES E RECOMENDAÇÓES 

Definições 

Nascimento vivo é a expulsão ou extração completa do corpo 
<Ia mãe. independentemente da (luraçáo da gravidez, de um produto 
de concepção que, depois da separação, respire ou apresente qual- 
quer oiitro sinal de vida, tal como batimentos do coração, pulsações 
c10 cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de cori- 
tração voluntária, estalido oii náo cortado o cordão umbilical e 
c:stundo ou náo desprendida a placenta. Cada produto de iirn nasci- 
iiieiito que reúna essas condiqões se considera como uma criança 
viva. 

2 ,  0l)ito fetal 

Obito fetal é a morte tlc iim produto da conccpçáo, antes tla 
c~pulsáo OU da c*straqiío coinpleta do corpo cla m5c. independente- 
inente da duraG10 da gravidez; indica o óbito o fato do feto, depois 
da separação; iião respirar nem apresentar nenhum outro sinal de 
vida, como batimentos do coraçáo, pulsações do cordão umbilical 
oii inovimentos efetivos dos rnúsciilos de contração voluntária. 

3 .  Cuusas de morte 

As causas de morte, a serem registradas no atestado médico 
da causa de morte, são todas aqiielas doenças, estados mórbidos oii 
I(.sões que produzirani a morte, ou que contribuíram para ela, ou 
as circiinstAncias do acidente ou da violência que produziu essas 
Irsõcs. 

4 .  Cuusa básica tle morte 

A causa básica de morte ( a )  a doença ou lesáo que iniciou 
.I cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretaniente 
A morte, oii (b)  as circunstâncias do acidente ou violência que 
produziii a lesão fatal. 

5 Peso ao nascer 

A primeira medida de piso do feto òu recém-nascido obtida 
após o nascimento. Esta pesageri] dcvc ser feita de preferência à 
primeira hora de vida, antes que ocwrra uma sigiiificativa perda 
dc. pcso pós-natal. 



6. Baixo peso ao nascer 

Menos de 2500 g (até, inclusive 2499 g) 

7. Idade gestacional 

A duração da gestaçáo é medida a partir do primeiro dia do 
último período menstrual iiomal. A idade gestacional 6 expressa 
em dias ou semanas completas (por exemplo: eventos que ocorrem 
de 280 a 286 dias após o início do último período menstnial normal 
são considerados como ocorridos na marca de 40 semaiias de ges- 
tação) . 

As melisurafies de cresciniento fetal, que representam variá- 
veis contínuas, são expressas em relação à semaiia específica da 
cidade gestacional (por exemplo: o peso médio ao nascer para 40 
semanas de gestação é aquele obtido aos 280-286 dias de gestação 
numa curva de peso por idade gestacional). 

Menos de 37 semanas completas (menos de 259 dias) 

9. Ternu, 

De 37 semanas a 41 semanas e 6 dias (259 a 293 dias) 

10. Pós-termo 

42 semanas completas ou mais (294 dias ou ~liais) 

11. Mortalidade materna 

Define-se morte materna como a morte de uma mulher duran- 
te a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término 
da gestação, independentemente de duração ou da localização da 
gravidez, devida a qualquer causa relacionada com ou agravada 
pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela, porém 
não devida a causais acidentais ou incidentais. 

A mortalidade materna pode ser dividida em dois grupos: 

(1) Mortes obstétricas diretas: aquelas resultantes de com- 
plicações obstétricas na gravidez, parto ou puerpério, devidas a 
intervenções, omissões, tratamento incorreto ou devida a uma cadeia 
de eventos resultantes de qualquer das causas acima mencionadas. 

(2) Mortes obstétricas indiretas: aquelas resultantes de doen- 
ças existentes antes da gravidez ou de doenças que se desenvolve- 
ram durante a gravidez, não devidas a causas obstétricas diretas, 
mas que foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez. 



Recomendações 

1 .  Responsabilidade no preenchimento do atestado médico da 
causa de morte 

Normalmente, o preenchimento do atestado médico da causa 
de morte deve ser de responsabilidade do médico que assistiu ao 
paciente. Em caso de óbitos atestados por autoridades legais, a 
evidência médica fornecida à pessoa que atesta o óbito deve ser 
declarada no atestado, juntamente com os achados legais. 

2. Modelo do utestatlo médico de causa de morte 

O formato do atestado médico da causa de morte deve estar 
de acordo com os modelos que estão no apêndice destas recomen- 
dações. 

3. Natureza çonfiderzcM1 da infomçúo médicu 

No uso, com fins estatísticos, dos atestados da causa de morte 
e outros registros médicos, os procedimentos administrativos devem 
proporcionar as garantias necessárias para preservar a natureza con- 
fidencial da informação fornecida pelo médico. 

4 .  Seleçúo da cuusa para tabuluciio de dados de mortalidade 

Para a finalidade de codificação de mortalidade por causa única, 
a causa a ser utilizada para tabulação deverá ser selecionada com 
base na informação contida no atestado médico de causa de morte, 
de acordo com as regras que sáo aprovadas, de tempos em tempos, 
pela Assembléia. 

5 .  Utiliwçiio da Ciassificaçiio Internacional de Doenças 

-4s estatísticas de mortalidade e morbidade devem ser codifi- 
cadas de acordo coiii a Lista Detalhada das categorias de três alga- 
rismos da Classificação Internacional de Doenças com ou sem as 
subcategorias de quarto algarismo, usando-se para esta finalidade 
a Lista Tabular de Inclusões e o fndice Alfabético. Salvo em cir- 
cunstâncias excepcionais, quando forem publicadas categorias de 
quarto algarismo elas deverão ser as da Classificação Internacional 
de Doenças; qualquer acréscimo ou variação deverá ser mencionado 
nas tabelas estatísticas publicadas. 

6 .  Estutisticas de mortalidade perinatal 

Recan~enda-se que as estatísticas perinatais nacionais incluam 
tados os fetos e recém-nascidos pesando no mínimo 500 g (ou, 

-- - 
Ver pigiíginas 733 e 769. 



quando o peso ao nascer não for disponível, a idade gestacional 
correspondente (22 semanas) ou o comprimento (25 cm, medidos 
do ponto mais alto da cabeça até os calcanhares) ), quer sejam vivos 
ou mortos. Reconhece-se que, em muitos países, exigências legais 
podem levar ao estabelecimento de critérios diferentes para fins 
de registro, mas espera-se que esses países organizem os registros 
de tai maneira que os eventos cuja inclusão for requerida nas esta- 
tísticas possam ser identificados facilmente. Além disso, recomenda- 
se que fetos ou recém-nascidos menos maduros sejam excluídos 
das estatísticas perinatais a não ser que existam razões legais ou 
outras razões válidas determinando o contrário. 

Recomenda-se acima que as estatísticas nacionais incluam fetos 
e recém-nascidos pesando entre 500 g e 1000 g, tanto por seu valor 
inerente como porque estas inclusões tomam mais completas as 
informações para o grupo de peso igual ou maior que 1000 g. No 
entanto, a inclusão deste grupo de fetos ou recém-nascidos muito 
imatiuos dificulta ao extremo as comparações internacionais por 
causa das diferenças entre os países na maneira de registrá-10s. 
Outro fator que afeta as comparações internacionais é que todos 
os recém-nascidos vivos, não importando seu peso ao nascer, são 
incluídos no cálculo dos coeficientes, enquanto que certos limites in- 
feriores de maturidade são aplicados aos natimortos. 

Visando eliminar estes fatores, recomenda-se que os países apre- 
sentem, apenas para comparações internacionais, "estatísticas peri- 
natais padronizadas" nas quais tanto o numerador qunto o deno- 
minador de todos os coeficientes são restritos a fetos e recém-nasci- 
dos vivos pesando 1000 g ou mais (ou, quando o peso ao nascer 
não for disponível, a idade gestacional correspondente (28 semanas) 
ou o comprimneto do corpo (35 cm, medida do ponto mais alto 
da cabeça até os calcanhares). 

7. Estatkticas & mortalidade materna 

O coeficiente de mortalidade materna, o coeficiente de morta- 
lidade obstétrica direta e coeficiente de mortalidade obstétrica indi- 
reta devem ser expressos por 1000 nascidos vivos. 

8. Tabelas estatásticus 

O grau de pormenor em classificação cruzada por causa, sexo, 
idade e área de território dependerá, em parte, da finalidade e do 
alcance das estatísticas e, em parte, dos limites práticos no que con- 
cerne ao tamanho das tabelas em particular. Os seguintes modelos, 
preparados com, o objetivo de facilitar a comparação internacional, 
constituem maneiras uniformes de expressar diversas características. 
Quando se utilizar uma classificação diferente (por exemplo para 



grupos etários) em tabelas para publicação, ela deve ser feita de 
maneira tal, que sua redução para um dos grupos recomendados 
seja possível. 

( a )  A análise pela Classificação Internacional de Doenças de- 
verá, quando apropriada, estar de acordo com: 

( i )  a Lista Detalhada de categorias de três algarismos, com ou 
sem as subcategorias de quarto algarismos; 

(ii) a Lista Básica para Tabulaçiio por 307 causas; 

(ia) a Lista de Mortalidade por 50 causas; 

(iv) :i Lista de klorbidade por 50 causas. 

( b )  Clmsificaçáo por idade para fklidudes gerais 

( i )  Menos um ano, de ano em ano até os 4 anos inclusive, 
por grupos de 5 anos, desde os 5 até os 84 anos, de 85 
anos e mais; 

(ii) Menos de 1 ano, 1-4 anos, 5-14 anos, 15-24 anos, 25-34 
anos, 35-44 anos, 45-54 anos, 55-64 anos, 65-75 anos, 75 
anos e mais; 

(iii) Menos de um ano, 1-14 anos, 15-44 anos, 45-84 anos, 65 
anos e mais. 

( c )  Classificação por idude para estatísticas especiais de 
mortalidade infantil 

(i)  Dia a dia para a primeira semana de  vida (menos de 24 
horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dias), 7-13 dias, 14-20 dias, 21-27 
dias, de 28 dias inclusive a 2 meses exclusive, de mês em 
meses, desde os 2 meses até 1 ano, (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 meses): 

(ii) Menos de 24 horas, 1-6 dias, 7-27 dias, de 28 dias, inclu- 
sive a 3 meses exclusive; 3-5 meses, 6 meses a 11 meses 
e 29 dias; 

(íii) Menos de 7 dias, 7-27 dias, de 28 dias a 11 meses e 29 dias. 

( d )  Classificaçáo por idade para mortes neonutais precoces 

( i )  Menos de 1 hora, 1-11 horas, 1223 horas, !?.4-47 hora.., 48- 
71 horas, 72-167 horas; 

(ii) Menos de 1 hora, 1-23 horas, 24-167 horas. 

( e )  Classificação por peso ao nascer para estatisticas de 
mortalidade perinatal 

Por intervalos de peso de 500 g, isto é, 1000-1499 g, 1500- 
1999 g, etc. 



( f )  C i u d ~ ã o  por idodE gestacúma2 para estútípticas de 
nlortalidade perinatal 
Menos de 28 semanas (menos de 196 dias), 28-31 semanas 
( 1W223 dias ), 3236 semanas (224-258 dias), 37-41 sema- 
na. (259-293 dia.), 42 srinanas ou mais (294 dias ou mais). 

(g) A chsificqüo por diuisões territoriais deverá quando 
apropriada, estar de acordo com: 

(i) cada divisão administrativa importante; 

(ii) cada cidade ou conjunto de zonas urbanas de 1 .000. 000 
de habitantes ou mais, ou, ainda a maior cidade com uma 
população de pelo menos 100.000 habitantes; 

(iii) o conjunto de todas as zonas urbanas do país, que tenham 
100.000 habitantes ou mais; 

(iv) o coqunto de todas as zonas urbanas do país, q!ir tenham 
menos de 100.000 habitantes; 

(v) o conjunto de todas as zonas rurais do país. 

Nota 1. As estatísticas relativas a (iii), (iv) e (v) deverão ser 
acompanhadas das definições dos termos "urbanos" e "ru- 
ral", nelas utilizados. 

Nota 2. Nos países em que parte dos atestados de bbito sáo preen- 
chidos por leigos, ou onde o preenchimento do atestado 
de óbito por médico esteja limitado a determinadas regiões, 
cumpre publicar cifras separadas para as mortes atesta- 
das por médico e as outras. 

9 Tabulapio de causas cle morte 

As estatística das causas de morte correspondentes A totalidade 
do território de um país deverão estar de acordo com a recomen- 
dação 8 (a )  (ii), ou, caso isto não seja possível, com a recomen- 
dação 8 (a )  (iii). De preferência, os dados deverão ser classificados 
seguindo sexo e pelos grupos etários indicados na recomendação 8 
( b )  ( i ) .  

As estatísticas das causas de morte relativas As divisões terri- 
tonais mencionados em 8 (g)  deverão estar de acordo com a reco- 
mendação 8 (a) (ii) ou, caso isto não seja possível, com a reco- 
mendação 8 (a)  (iii). De preferência, os dados deverão ser codifi- 
cados por sexo e segundo os grupos etários indicados na recomen- 
dação 8 (b)  (ii). 

Para as estatísticas de mortalidade perinatal obtidas a partir 
do certificado recomendado para essa finalidade (ver página 769) 
a análise completa, por causa? múltiplas de todas as afecções infor- 



ii-i;idus trarií o inhuimo dc vantagens. Quando isto for impraticável, 
a aiihlisc. da doenqa ou afecção principal do feto ou do recém- 
nasciclo (p:irtc ( a ) )  e da afecyão niaterna principal que afeta o 
fcto ou o recém-nascido (parte ( c ) ) ,  com tabulação cruzada dos 
grt~pox dcssas diias afccções, deve ser considerada como o mínimo. 
Qualido for necessário selecionar apenas uma afecção (por exem- 
plo, quando for necessário somar as mortes neonatais precoces As 
dcinais mortes, para a construção de tabelas de mortalidade por 
causa íinica cm todas as idades) a doerira ou afccçao principal do 
lcto oii rr&m-iiascido (parte ( a ) )  deve ser selecionada. 





REGULAMENTO 



A Assembléia Muiidial da Saúde, de acordo coin o Artigo 21 
(b )  da Constituic;áo da Organização Mundial da Saúde, adotou o 

seguinte Regiilaineiito de Nomenclatiira de 1967 (Act. Org. tntrnd. 
Salud, 1W, 160, 9). 



ORGANEAÇAO MUNDIAL DA SAODE 

REGULAMENTO DE NOMENCLATURA 
(INCLUINDO A COMPILACAO E h PUBLICAÇ!kO DE 
ESTATISTICAS) DE DOENÇAS E CAUSAS DE MORTE 

A VigCsiina Assembléia Mundial da Saiiúde, 

Considerando a importância da coinpilação e publicaçáo de cs- 
tatísticas de mortalidade e de inorbidade em forma comparável; 

Atciita às disposições do Artigo 2, parágrafo (s),  do Artigo 21, 
parigrafo (b)  e dos Artigos 22 e 64 da Constituição da Organiza- 
vão Mundial da Saiíde, 

ADOTA no dia de hoje, vinte-dois de maio de 1967, o seguinte 
Rcgiilamento de Noinenclatura de 1967, que podcrá ser designado 
com o nome de "Regulamento de Nomenclatiira da Oh4S" 

Artigo 1 

Os Membros da Organização Mundial da Saúde para os quais 
o presente Regulamento entrará em vigor nas condições dc. Artigo 7 
scráo doravante aqui mericionados cwmo "Membros" 

Artigo 2 

Na cwmpilação de estatísticas de mortalidade e de inorbidade, os 
Meiribros deverão seguir as disposições da última revisão em uso 
da Classificaçáo Estatística Internacional de Doenças, Trauniatismos 
c. Causas de Morte que a Assembléia Mundial da Saúde adota de 
tcmpos em tempos. Essa Classificação poderá ser designada com 
o iiome de "Classificaçáo Internacional de Doenças". 

Artigo 3 

Na cmnpilaçáo e publicação de estatísticas de mortalidade e de 
morbidade, os Membros deverão seguir, tanto quanto possível, as 
recomendações da Assembléia Mundial da Saúde sobre classificação 
e processos de codificação, sobre delimitação de grupos de idade 
c de zonas territoriai$ e sobre as demais definições e normas apli- 
cáveis ao caso. 

Artigo 4 

As Estatísticas de causas de morte registradas, em cada ano 
civil, no conjunto do territbrio metropolitano ou ria parte deste ter- 



ritório em funyáo da qual se disponha de dados, serão compiladas 
e publicadas anualmente pelos Membros, que indicarão a parte do 
território a que se referem essas estatísticas. 

Artigo 5 

Os Membros adotarão, para o preenchimento do atestado médi- 
ca da causa de morte, um modelo que permita consignar os processos 
patológicos ou os traumatismos que tenham provocado a morte ou 
que tenham cantribuído para provocá-la, com indicação precisa da 
causa básica. 

Artigo 6 

De acordo cu11i o previsto no Artigo 64 da Constituição, todos 
os Membros proporcionarão à Organização as estatísticas que esta 
lhes solicite e que náo lhe tenham comunicado de acordo com o 
Artigo 63 da Constituição, e as prepararão conforme a disposição 
do preseiite Regulamento. 

Artigo 7 

1. O presente Regulanieiito entrará em vigor 1.O de janeiro de 1968. 
2 .  Com as exceções indicadas mais adiante, o presente Regula- 
inento toriiará seni efeito, desde o dia em que entrar em vigor, para 
todos os Membros que tenham que aplicá-lo em suas relações com 
outros Membros e com a Organizaçáo, as disposições do Regulamento 
de Nomenclatura de 1948 e de suas revisões sucessivas. 
3. As revisões da Classificação Internacional de Doenças, adotadas 
pela Assembléia Mundial da Saúde em virtude do Artigo 2 do pre- 
sente Regulamento, entrarão em vigor na data estabelecida pela 
Assembléia e, com as exceções indicadas mais adiante, tornarão sem 
efeito as classificações anteriores. 

Artigo 8 

1. Confonne o disposto no Artigo 22 da Constituição da Organiza- 
ção, o prazo previsto para a não aceitação do presente Regulamento 
ou para a formulação de restrições será de seis meses e se contará 
desde a data em que o Diretor Geral notifique a adoção do Regu- 
lamento pela Assembléia Mundial da Saúde. As recusas ou restri- 
ções que o Diretor Geral receber depois de expirado este prazo não 
terão efeito. 
2. As disposições do parágrafo anterior também serão aplicáveis 
às revisões subsequentes da Classificação Internacional de Doenças 
que a Assembléia Mundial da Saúde Venha a adotar, de m r d o  com 
o previsto no Artigo 2 de presente Regulamento. 



REGULAMENTO 815 

Artigo 9 

A rejeição, em todo ou em parte, de qualquer reserva ao pre- 
sente Regulamento ou A Classificação Internacional de Doenças, ou 
a qualquer revisão posterior, pode ser retirada a qualquer momento 
por notificação ao Diretor Geral. 

Artigo 10 

O Diretor Geral comunicará a todos os Membros a adoção do 
presente Regulamento, a adoção de qualquer revisão da Classifica- 
cão Internacional de Doenças e as notificações que ihe sejam envia- 
das, de acordo com o disposto nos Artigos 8 e 9. 

Artigo 11 

Os originais do presente Regulamento serão depositados nos 
;irquivos da Organização. O Diretor Geral enviará cópias autênticas 
a todos os Membros. Entrando em vigor o presente Regulamento, o 
Diretor Geral entregará cópias autênticas ao Secretário Geral das 
Nações Unidas para os trâmites de Registro a que se refere o Artigo 
102 da Carta das Nações Unidas. 

POR SER VERDADE, DAMOS FE e assinamos a presente em 
Genebra, a vinte-dois de maio de 1967. 

(assinado) V. T. H. GUNARATNE 
p---:~-..& raacuorree da ,Assembléia Mundial 

da Saúde 

(assinado) M. G.  CANDAU 

Diretor Geral da Organização 
Mundial da Sairde 



Impresso no 
Centro Gráfico 

do Senado Federal. 




