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PREFÁCIO

A, Classificaoao Internacional de Doengas é um dos

mais valiosos conjuntos de normas, aprovadas pelos Governos

membros da Organizaçao Mundial da Saúde, para uso em to-
do o mundo. O docunmento apresenta a classificaçao das doen-
gas em categorias de quatro dfgitos, possibiltando cotejos de
morbidade e mortalidade no tocante a todas as áreas, indepen-
dentemente de lfngua.

A Organizagço Mundial da Sadde é responsável pela pu-
blicaçao das Revisoes da Classificagao em espanhol, frances,
ingles e russo. A fim de dispor desses valiosos volumes nas
quatro lfnguas das Américas, a Organizagffao Pan-Americana da
Sadde publicou a Classificaçao em portugués, pela primeira
vez, em 1964. O amrnplo e crescente uso da Classificaq9o em
hospitais e em serviços de estatfsticas vitais e de saúde, no
Brasil, justifica a publicagao desta tradugffao da Oitava Revisao
de 1965, a qual se harmoniza com as publicaçoes oficiais da
Organizaçao Mundial da Saide. A Organizagao Pan-Americana
da Sadde agradece a colaboraçao que especialistas de vários
campos da medicina e da sadde pública, de universidades e do
Ministério da Saide do Brasil, prestaram na preparaçao desta
ediçao em portugu^s.

Abraham Horwitz
Diretor
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NOTA EDITORIAL

Atendendo recomendaao de seu Comite Regional Asses-
sor de Classificaço de Doenças, f£z a Organizaao Pan-
Americana da Sadde traduzir ao portugués a Sétima Revisao
da Classificaao Internacional de Doenças da Organizaço
Mundial da Sadde, que f8ra publicada em espanhol, frances e
ingles em 1957. A obra ficou assim disponfvel nos quatro
idiomas do Hemisfério Ocidental.

No preparaçao do Volume I - Lista Tabular de Inclusoes,
publicado em 1964, colaboraram com a Organizaçao o Minis-
tério da Sadde do Brasil e o Centro Latino-Americano de Clas-
sificaçfo de Doenças. Em 1966 foram publicados o Volume II-
Indice Alfabético e a "Classificaçao Internacional de Doenças
Adaptada para Indice de Diagn6sticos de Hospitais e Classifi-
caçao de Operaçoes".

As tres obras tiveram ampla aceitaço nos parses e ter-
rit6rios de lfngua portuguesa, sobretudo no Brasil. Sua
crescente divulgaçao e uso contribuiu para aumentar grande-
mente o inter8sse pela Classificaçao, cuja influencia benéfica
logo se f8z sentir nos serviços de estati'stica, inclusive através
da promoçao e aperfeiçoamento de sistemas de registro e ar-
quivos hospitalares.

Ao se publicar a Oitava Revisao, decidiu a OPAS ofere-
ce-la igualmente em portugu8s, para o que assinou contratocom
a Escola de Medicina de Ribeirao Preto, mediante o qual o
Dr. Manildo Fávero, do Departamento de Medicina Preventiva,
se encarregava da respectiva traduço. Em dezembro de 1968,
seu excelente trabalho foi submetido a consideraçao de ilustre
grupo de profissionais que se reuniram para 8sse fim no Rio
de Janeiro: clírnicos, professores de saúde piblica e outros es-
pecialistas procedentes de distintas regioes do Brasil, além
de um médico do serviço de saúde pública de Portugal. A
reuniao contou com a assessoria da OPAS-OMS e do Centro La-
tino-Americano de Classificaçao de Doenças.

Foi decidido tomar por base a terminologia de mais am-
pla utilizaço e registrar no Volume II-Indice Alfabético os ter-
mos comumente usados em coletividades menores.
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INTRODUCAO

Principios Gerais

A classificaçao é fundamental ao estudo quantitativo de
qualquer fenómeno. Serve de base a tóda generalizaçao cientí-
fica e representa, portanto, elemento essencial da metodologia
estatfstica. Auniformrnidadedasdefiniçoes e dos sistemrnasde clas-
sificaçao constitui, assim, requisito indispensávelao progres-
so do conhecimento cientffico. No estudo das enfermidades e
da morte, a classificaçao padronizada das doenças e dos traumrna-
tismos é imprescindfvel a preparagao dos dados estatfsticos.

Há várias maneiras de classificar as doenças. O anato-
mista, por exemplo, desejaria talvez uma classificaçao baseada
na localizaço da afecçao. O patologista, por sua vez, estámais
interessado na natureza do processo mórbido. O clfnico tem que
considerar as doenças sob esses dois aspectos, mas necessita,
além disso, de conhecimento mais profundo da etiologia. Em ou-
tras palavras, há muitas bases de classificaçfaoesuaseleço de-
pende dos inter~sses do investigador. A classificaçao estatísti-
ca das doenças e dos traumatismos depende, portanto, do destino
dos dados a serem colhidos.

Confunde-se, freqtlentemente, a finalidade da classificaçfo
estatfstica com a da nomenclatura. A nomenclatura médica é,
básicamente, umrna lista ou catálogo de t8rmos aprovados para
descrever e registrar observaçoes clfnicas e patológicas. Para
cumprir cabalmente sua fungço, deve ser completa e conterore-
gistro preciso de tódas as afecqçes patológicas. A medida que
as ciencias médicas progridem, a nomrnenclatura deve ser amplia-
da para abranger os termos necessários ao registro das novas
observaçoes clfnicas. Tóda afecçao mórbida que pode ser des-
crita de maneira precisa requer uma designaçao especffica na
nomenclatura.

Por essa absoluta especificidade, a nomenclatura nao pode
servir satisfatbriamente como classificagao estatfstica. Quando
se fala em estatfsticas, subentende-se imediatamrnente interésse
por umrngrupo de casos e nao por fatos individuais. O objetivo
principal da compila9fo estatfstica de dados sóbre doengas épro-
porcionar informaçao quantitativa que esclarega questoes rela-
tivas a grupos de casos.

Essa distingço entre classifica9ço estatfstica e nomencla-
tura tem estado sempre presente no espfrito dos estatfsticos mé-
dicos. O objeto da classificaçao estatfstica das doengas nao
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podia ter sido melhor definido do que nestas palavras que
William Farrl escreveu há um século:

"Nas primeiras tabelas de mortalidade(Tables mortuaires)as causas
de morte eram tabuladas por ordem alfabética, procedimrnento que tem
a vantagem de nao suscitar nenhuma dessas questoes aborrecidas, em que é
inútil esperar unanimrnidade entre médicos e estatfsticos. Mas a estatfstica
é, eminentemente, ciencia de classificaj[o; e basta um exame rápido do
assunto para se compreender que toda classificasao que agrupe doenças afins,
capazes de se confundirem umas com as outras, pode facilitar a deduçao de
princfpios gerais.

"A classificavao é um método de generalizagao. Podem ser por isso
usadas com vantagem várias classificaçoes; e o médico, o patologista ou o
jurista podem, legítimamente, colocando-se em seus respectivos pontos de
vista, classificar as doenças e as causas de morte da forma que julgaremrn
mais conveniente para facilitar suas investigaçoes e proporcionar resultados
gerais.

'O clfnico pode dividir as doenças em duas categorias principais, se-
gundo a natureza clfnica ou cirúrgica de seu tratamrnento; o patologista, se-
gundo a natureza da arfo mórbida ou da lesao produzida; o anatomista ou o
fisiologista, segundo os tecidos e órgaos afetados; o médico legista, segundo
tenha sido a morte súbita ou lenta; e todos 8sses critérios merecem ser
tomados em conta na classifica9ao estatfstica.

"Aos olhos dos estatfsticos nacionais, os elementos mais importantes
estifo considerados na antiga subdivisao das doenças empestes, ou epidemias
e endemias, em doenças de ocorrencia comum (esporádicas), as quais podem
ser comodamente divididas em tres classes, e em les3es, as conseqiéncias
imediatas da violencia ou de umrna causa exógena."

A classificaçao estatrstica das doenças deve limitar-se a
um número restrito de categorias que abranjam a totalidade das
afecqçes m6rbidas. As categorias devem ser escolhidasde for-
ma a facilitar o estudo estatfstico dos fenómrenos patoldgicos.
Uma entidade m6rbida específica s6 deve ter trtulo pr6prio na
classificagao quando sua frequincia ou sua importancia ojustifi-
car. Por outro lado, muitos tftulos da classificaçao se referem
a grupos de afecçoes mrrbidas separadas,mas geralmente afins.
No entanto, toda enfermidade ou afecçao m6rbida deve ter lugar
definido e apropriado, onde possa ser inclufda, numa das cate-
gorias da classifica 9 ao estatfstica. Alguns elementos da lista
terao de ser tftulos residuais para afecçoes diversas que nao se
classificam sob tftulos mais especfficos. Deve-se limitar tanto
quanto possfvel o tamanho dessas categorias.

Antes de pOr em uso uma classiiicaçao estatfstica, é pre-
ciso decidir que elementos entrarao em cada categoria. Os ter-
mos devem estar dispostos sob o respectivo tftulo, numa lista
para tabulaçao acompanhada de um fndice alfabético. Se a no-
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menclatura médica f8sse uniforme e padronizada, a tarefa seria
simples, mas ocorre que, na realidade, os médicos em exercf-
cio, que preenchem as fichas médicas ou passam os atestados de
ó6bito, se formaram em escolas de medicina distintas e num pe-
rfodo de mais de cinqienta anos. Assim sendo, as observaçoes
contidas nas fichas dos doentes, nos registros de hospital e nos
atestados de ó6bito estao infaIlvelmente exaradas emterminologia
heterog8nea, que nao se moderniza nem padroniza comumpasse
de mágica. Todos 8sses termos, bons e maus, precisam ser
inclufdos na classificagço estatfstica.

O estabelecimento de um sistema de classificaao de doen-
ças e de traumatismos prático, para uso estatfstico geral, re-
quer vários ajustes e concessoes. T8m até agora fracassado
sempre todas as tentativas no sentido de formular uma classifi-
cagao estatfstica estritamente 16gica das afecçoes mórbidas. Os
diversos tftulos da classificagao representam, portanto, uma
série inevitável de ajustes entre sistemas baseados na etiologia,
na localizagao anatomica, na idade do paciente e nas primeiras
manifestaçoes da doenga, assim como na qualidade da informa-
gço disponfvel nos registros médicos. E necessário fazerajus-

tes para satisfazer também as várias exigencias dos escritórios
demográficos, dos diversos tipos de hospital, dos serviços mé-

dicos das f8rças armadas, das organizaçoes de seguro social,
dos levantamentos epidemiológicos e de numerosos outros ór-

gaos. Embora sejaimpossfvel atender comuma única classifi-
caggo t8das essas finalidades especfficas, é necessário propor-
cionar uma base de classificaçao comum para uso estatfstico ge-
ral.

Resenha Histórica

Antecedentes

Sir George H. Knibbs, 2 o eminente estatfstico australiano,
atribui a François Bassier de Lacroix (1706-1777), melhor co-
nhecido pelo nome de Sauvages, o mérito de ter sido o primeiro
a tentar a classificaçao sistemática das doengas. O vasto trata-
dodeSauvagesfoi publicado sobtftulo de NosoZogia Methodica

Contemporaneo de Sauvages foi o grande metodologista Linneo
(1707-1778), que escreveu, entre outros tratados, o Genera
Morborum. Em começos do século XIX, a classificaçao de
doengas mais utilizada era a de William Cullen (1710-1790), de
Edimburgo, surgida em 1785 sob o tftulo de Synopsis Nosolo-
giae Methodicae.

O estudo estatfstico das doenças tivera infcio, porém, de
fato, um século antes, com o tratado de JohnGraunt s6breas ta-
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belas mortuárias de Londres. Pode-se ter idéia da classifica-
ao com que 8sse pioneiro contava por sua tentativa de estimar

a proporqto de crianças nascidas vivas que morriam antes dos
6 anos de idade, embora nao se anotasse entao a idade no regis-
tro de ó6bitos. John Graunt tomou t6das as mortes classificadas
como sapinho, convulsoes, raquitismo, dentiqao e vermes, pre-
maturos, pagaos, recém-nascidos, ffgado inflamado e axfixia-
dos e acrescentou a metade dos ó6bitos devidos a varfola, cata-
pora, sarampo e vermes sem convulsoes. Apesar de rudimen-
tar a classificaçao, o cálculo de 36% de mortalidade antes dos
seis anos parece ter sido correto, a luz das verificaçoes ulte-
riores. Embora tr8s séculos tenham contribuido paraa exatidao
cientffica da classifica9ao das doenças, muita genteaindadescr8
da utilidade da compilaçao de dados estatfsticos sobre doenças ou
mesmo sobre causas de morte, em virtude das dificuldades da
classificaçao. A essa objecao: pode-se contrapor o comentário
do Professor Major Greenwood: "O purista cientffico que pre-
fira esperar até que as estatfsticas médicas sejam exatas do
ponto de vista nosol6gico nao é mais sensato do que o campon8s
de Horácio esperando o rio acabar de passar.

Felizmente para o progresso da medicina preventiva, o
Escritório de Registro Geral da Inglaterra e do Pafs de Gales
encontrou, logo de sua fundaçao no ano de 1837, na pessoa de
William Farr (1808-1883), seu primeiro estatfstico médico, um
homem que nao só tirou o maior proveito possfvel das classifi-
caçoes de doença imperfeitas que entao existiam, mas também
trabalhou para conseguir classificagao melhor e uniformidadein-
ternacional no seu uso.

Farr encontrou a classificarao de Cullen em uso nos ser-
viços públicos do seu tempo. Nao f8ra revista para incorporar
os progressosda ci8ncia médica etampoucolhepareceu satisfa-
tória para os fins da estatfstica. Assim, no primeiro Relat6rio
Anual do Oficial do Registro Geral, Farr examinou os princfpios
que devem orientar a classificaçao estatfstica das doenças e in-
sistiu na adoEao de uma classificagao uniforme, como se v8 na
seguinte passagem, tantas v8zes citada nos manuais ingl8s e
americano da Lista Internacional de Causas de Morte:

"As vantagens de urna nomenclatura estatfstica uniforme, mesmo im-
perfeita, sao tao 6bvias que surpreende o fato de nao se ter tornado o seu
uso obrigatdrio nas tabelas de mortalidade. Cada doença tem sido, em mrnui-
tos casos, designada por meio de tres ou quatro tarmos e cada termo tem
sido aplicado a outras tantas doenças diferentes: t¿m-se empregado termos
vagos e inadequados ou tém-se registrado complicaçes em vez das doenças
primárias. A nomenclatura tem tanta importancia neste setor da investiga-
çao quanto os pesos e as medidas nas ciencias ffsicas e deveria ser regula-
rizada sem demrnora. " 4
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Tanto a nomenclatura quanto a classificaço estatfstica fo-
ram objeto de constante estudo e comentário por parte de Farr
em suas "Cartas" anuais ao "Oficial de Registro Geral', que as
fazia publicar em seus relat6rios. O primeiro Congresso In-
ternacional de Estatfstica, reunido em Bruxelas em 1853, reco-
nheceu tao claramente a utilidade de uma classificaçao uniforme
das causas de morte que solicitou ao Dr. William Farr e ao
Dr. Marc d'Espine, de Genebra, preparar "uma nomenclatura
uniforme das causas de morte aplicável a todos os parses".5 No
Congresso seguinte, celebradoemParisem 1955, Farr e d'Espine
apresentaram duas listas separadas, baseadasemprincipios ab-
solutamente distintos. A classificaçao de Farr estava .dividida
em cinco grupos: doenças epidEmicas, doenças generalizadas,
doenças localizadas classificadas segundo a sua localizaao ana-
tomica, doenças do desenvolvimento e doenças que sao conse-
qu8ncia direta de um traumatismo. D'Espine classificou as
doenças segundo a sua natureza (gotosa, herpética, hemática,
etc.). O Congresso adotou, como soluço conciliatória,uma lis-
ta formada de 139 tftulos. Essa classificaço foi objeto de nova
revisao no ano de 1864, em Paris, "de ac8rdo com o mod8lo de
W. Farr", e também em 1874, 1880 e 1886. Embora essa clas-
sificaço jamais tivesse logrado aprovaao universal, a dispo-
siçao geral, inclusive o critério, proposto por Farr, de classi-
ficar as doenças por sua localizaço anatomica, permaneceu em
vigéncia, como base da Lista Internacional de Causas de Morte.

Adopao da Nomenclatura Internacional de Causas de Morte

Na reuniao que efetuou em Viena em 1891, o Instituto In-
ternacional de Estatfstica, sucessor do Congresso Internacional
de Estatfstica, confiou a um comité, cuja presidéncia coube ao
Dr. Jacques Bertillon (1851-1922), Chefe dos Trabalhos de Es-
tatfstica da Cidade de Paris, a preparaçao de uma classificaço
de causas de morte. E interessante notar que Bertillon eraneto
do Dr. Achille Guillard, botánico e estatfstico de renome, autor
da resoluço em que o primeiro Congresso de Estatfstica, de
1853, solicitou a Farr e d'Espine que formulassem urna classi-
ficaçao uniforme. O relatório désse comité foi apresentado por
Bertillon na reuniao de 1893, em Chicago, do Instituto Internacional
de Estatfstica, que o adotou. O trabalho de Bertillon baseava-
se na classificagao de causas de morte que era usada pela Cida-
de de Paris e que representava, desde a revisao feita em 1885,
urna sfntese das classificaçes inglása, alema e sufra. Seguia o
critério, adotado por Farr, de fazer distinço entre as doenças
generalizadas e as que se localizam num 6rgao ou numa regiao
anatomica. Seguindo as instruçoes do Congresso de Viena, dadas
por sugestao do Dr. L. Guillaume, Diretor da Repartiçao Fe-
deral de Estatfstica da Sufra, Bertillon incluiu tres classifica-
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çoes: urma classificaçao abreviada, de 44 tftulos, uma classifi-
caçao de 99 tftulos e uma classificaçgo de 161 tftulos.

A Classificaçgo de Causas de Morte de Bertillon, corno a
princfpio foi chamada, recebeu aprovaçao geral efoiadotada por
vários pafses, assim como por muitas cidades. Foi utilizada pela
primeira vez na América do Norte pelo Dr. Jesús E. Monjarás 6

nas estatfsticas de San Luis de Potosf, México. Em 1898, a
Associagço Americana de Saúde Pública, em sua reuniao de
Ottawa, Canadá, recomendou a adoçao da classificagço de
Bertillon pelos oficiais de registro do Canadá, México e dos
Estados Unidos. A Associa 9ao sugeriu, outrossim, revisar dita
classificaçgo cada dez anos.

Na reuniafo do Instituto Internacional de Estatfstica reali-
zada em Cristiania em 1899, o Dr. Bertillon apresentou um re-
latório s8bre o progresso da ciassificagço, no qual estavain in-
clufdas as recomendaçoes da Associagço Americana de Saúde
Pública sabre sua revisao decenal. O Instituto adotou na opor-
tunidade a seguinte resoluçao:

"O Instituto Internacional de Estatrstica,

"Convencido da necessidade de empregar nos diferentes pafses no-
menclaturas comparáveis;

"Registra com satisfago a adocao, por todos os serviços de estatfs-
tica da América do Norte, por alguns da América do Sul e por alguns daEu-
ropa, do sistema de nomenclatura de causas de morte apresentado em 1893;

"Insiste vivamente em que asse sistema de nomenclatura sejaadotado,
em princfpio e sem revisao, por todos os servicos de estatfstica europeus;

"Aprova, pelo menos em linhas gerais, o sistema de revisgao decenal
proposto pela Associaçao Americana de Sadde Pública em sua sua sessao
de Ottawa (1898);

"Concita os servicos de estatfstica que ainda nao aderiram a faz8-lo
sem demora, a fim de contribufrem para a comparabilidade danomenclatura
de causas de morte. " 7

O Governo franc8s convocou, em seguida, para que se efe-
tuasse em Paris, em ag8sto de 1900, aprimeira Conferencia In-
ternacional de Revisao da Classificaçao de Bertillon ou Classi-
ficaçao Internacional de Causas de Morte. Participaram dele-
gados de 26 parses. Foi adotada a Z1 de ag8stode 1900uma clas-
sificaçao detalhada das causas de morte composta de 179 gru-
pos e urma classificaçao abreviada, de 35 grupos. Foi reconhe-

cida a utilidade de revisoes decenais e ao Gov8rno francés foi

solicitado convocar para 1910 a reuniao seguinte. Na realidade,
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dita reuniao teve lugar em 1909 e o GovIrno franc8s convocou
mais tarde as conferencias de 1920, 1929 e 1938.

Dr. Bertillon continuou sendo o promotor da Nomenclatura
Internacional de Causas de Morte e as revis8es de 1900, 1910 e
1920 foram efetuadas sob sua diregao. Como Secretário - Geral
da Conferéncia Internacional, submeteu a revisfo provisória de
1920 a mais de quinhentos técnicos para que dessemseuparecer.
Faleceu, porém, em 1922, deixando a Confer8ncia Internacional
privada de sua eficiente liderança.

Na reuniao de 1923 do Instituto Internacional de Estat{s-
tica, M. Michel Huber, o sucessor de Bertillon na Franga, re-
conheceu essa falta de dire9ao e apresentou mogáo no sentido de
que o Instituto reafirmasse a sua polfrtica de 1893 com respeito a
Classificagao Internacional das Causas de Morte e colaborasse
com outras organizaç6es internacionais na preparaçfo das revi-
soes subseqilentes. A Organizagço de Higiene da Liga das Na-
çoes tomou também ativo inter8sse pelas estatfsticas sanitárias
e nomeou uma comissao de peritos estatfsticos para estudar a
classifica9ao das doengas e das causas de morte,assimcomoou-,
tros problemas no campo das estatfsticas médicas. Dr. E. Roesle,
Chefe da Serao de Estatfstica Médica do Serviço de Saúde Públi-
ca de Alemanha e membro da Comissáo, fez cuidadoso estudo
em que especificou a ampliag[o que seria necessário dar aos tr-
tulos da Lista Internacional de Causas de Morte de 1920 paraque
a classificaço pudesse ser utilizada na tabulaao de estatfsticas
de morbidade. Essa monografia foi publicada pela Organizagao
de Higiene da Liga das Nagçes em 1928. 8 A fim de coordenaros
trabalhos das duas entidades, foi criada uma comissao mista, na
qual tinham assento, em igualdade numérica, representantes do
Instituto Internacional de Estatfstica e da Organizaço de Higie-
ne da Liga das Naç6es. Referida comissáo formulou as propos-
tas para a Quarta (19Z9) e a Quinta (1938) revisoes da Lista In-
ternacional de Causas de Morte.

Sexta e Sétima Revisoes

A ConferIncia Internacional de Saúde realizada em Nova
York em 1946 confiou a Comiss[o Interina da Organizaç[o Mundial
da Saúde a responsabilidade do trabalho preparatório para a se-
guinte revis[o decenal das Listas Internacionais de Causas de
Morte e para o estabelecimento das Listas Internacionais de
Causas de Morbidade.9 O Govirno franc8s convocou para abril
de 1948, em Paris, a Confer8nciaInternacionaldaSexta Revis[o
das Listas Internacionais de Doengas e de Causas de Morte, cuja
secretaria ficou a cargo dos serviços franceses competentes e
da Organizaç[o Mundial da Saúde, que haviam realizado o tra-
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balho preparat6rio de conformidade com o ac8rdo feito pelos go-
vernos representados na Confer8ncia Internacional de Saúde em
1946.9

A Confer8ncia da Sexta Revisao Decenal constituiu o prin-
cfpio de urna nova era no campo internacional das estatfsticas
vitais e sanitárias. Além de aprovar urna longa lista para mor-
talidade e morbidade e estabelecer regras internacionais para a
seleço da causa de morte básica, recomendou a adoçao de arnm-
plo programa de colaboraçao internacional no campo de estatis-
tica vital e sanitária, inclusive a criaao de comissoesnacionais
especializadas que se encarregassem de coordenar o trabalho
de estatfstica no pafs e de servir de enlace entre os serviços de
estatfstica nacionais e a Organizaço Mundial de Saúde. 10

A Confer8ncia Internacional da Sétima Revisao das Listas
Internacionais de Doenças e de Causas de Morte foirealizadaem
Paris em fevereiro de 1955 sob os auspfcios da OMS.1 1 DeacOr-
do com urma recornendaçao do Comité de Peritos em Estatfstica

12
Sanitária da OMS, fizeram-se apenas modificaçes essenciais
e corrigiram-se erros e incoerencias.

Preparativos para a Oitava Revisao da ClassificagoIn-
ternacional de Doengas

A Confer8ncia Internacional da Sétima Revisao (1955), re-
conhecendo que a Oitava Revisao seria de vulto, recomendouco-
meçar com suficiente antecedencia o trabalho de nfvel nacional e
internacional que lhe serviria de base. 1 1

De ac6rdo com a recomendago, foram iniciados os tra-
balhos preliminares em vários nfveis: no nivelnacional, por ini-
ciativa dos organismos encarregados de compilar estatfsticas
vitais e sanitárias; em reunioes que contaram com a participa-
çao de dois ou tr8s parses interessados; por meio de esforços
regionais para coordenar as atividades dentro da regiao e na
Secretaria da OMS, em colaboraçao com o Centro de Classifica-

afo de Doenças, em Londres, e o Centro Latino-Americano de
Classificaçao de Doengas, em Caracas; e em reunioes de comit8s
de peritos convocadas para estudar várias questoes clfnicas re-
lacionadas com a Classificaçao Internacional de Doenças.

Comite de Peritos em Estatística Sanitária

O Comité de Peritos em Estatfstica Sanitária, da OMS, em
seu sexto relat6rio, 1 3 recomendou que a OMS organizasse, coma
devida antecedencia, reunioes destinadas ao estudo da classifi-
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caçao estatfstica das doenças cardiovasculares, dos transtornos
mentais e das causas de morbidade e mortalidade perinatais. O
Comité de Peritos, em seu sétimo relatório,14 examinou o pro-
gresso logrado até a data e estabeleceu um calendário de reu-
nioes preparatórias para a de revisao. O Comité discutiu o que
fóra realizado desde 1948 com respeito a situagao, ao grau de
aplica9ao e a importancia da Classifica 9ao nos campos da saúde
pública e da investigaçao médica. Antes de 1948, ano da Sexta
Revisao, poucas naçoes adotavam a Classifica 9go Internacional.
O desenvolvimento dos serviços de saúde emumnúmerocadavez
maior de parses convertera-a, porém, em instrumento de uso
habitual na prática da saúde pública emtodoo mundo. Além dis-
so, o crescente inter8sse pelas estatfsticas de morbidade am-
pliara-lhe consideravelmente o campo de aplicagao. A Classi-
ficarao Internacional, na fntegra ou numa forma ampliada, pas-
sara a ser cada vez mais utilizada no estabelecimento de fndi
ces para as histórias dos casos de hospital, com o fim de faci-
litar a consulta dos dados de diagnóstico que encerram. Torna-
ra-se, entao, indispensáveladaptá-laaessas numerosas aplica-
oes.

Criou-se o Subcomité de Classifica9ao de Doenças do Co-
mit8 de Peritos em Estatfstica Sanitária, que realizou sua pri-
meira reuniao em novembro de 1961 para examinar autilidade da
Classifica9ao Internacional de Doenças, em seu conjunto e em
suas diferentes seçoes, e apresentar recomendaçoes s8bre a
preparaçao da Oitava Revisao. Ao revisar os diversos fins para
os quais a CID estava sendo usada, o Subcomit acentuouque sua
fungao básica era classificar para apresentaçao estatfstica os
dados de morbidade e mortalidade. Embora reconhecendo que
tal fungao devia ser considerada como deprimordialimportancia
na revisao da Classificaçao, o Subcomité recomendou que a Oi-
tava Revisao da CID f8sse feita de modo a nao impedir seu em-
prego em outros fins. O Subcomit8 estodou detidamente a clas-
sificaçao dos transtornos mentais, das doenças cardiovasculares
e das causas de morbidade e mortalidade perinatais e formulou
propostas s6bre sua revisao, O relatório do Subcomit 15 foi
transmitido as administraçoes nacionais para estudo ou provi-
dencias sobre as recomendaçoes formuladas. Foi-lhes solicitado,
nessa oportunidade, informar a OMS do trabalho de revisao na-
cional e seus resultados.

O Comité de Peritos em Estatfstica Sanitária, em seu Oi-
tavo Relatório,16 tomou nota do Primeiro Relatório do Subcomi-
te de Classificagao de Doenças e passou em revista os aconteci-
mentos subsequentes. Vários pafses informaram a OMS que as
propostas dos Subcomites estavam sendo estudadas pelas auto-
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ridades competentes e alguns adiantaram informaç8es sobre os
resultados d6sses estudos.

Atividades nacionais

No Reino Unido, o Comité Consultivo de Nomenclatura e
Estatfsticas Médicas do Escritório de Registro Geral estava es-
tudando a classificaçao das malformaçoes e dos transtornos con-
génitos, das doenças cardiovasculares e dos transtornos men-
tais, assim como a estrutura geral da CID, inclusive a classifi-
cagço de sintomas e o estabelecimento de listas abreviadas em
relagao com a ordenaçao numérica da CID.

Nos Estados Unidos da América, o Subcomiti de Revisao
da Lista Internacional, sem deixar de atender seu trabalho so-
bre outras matérias, estava examinando a estrutura da Classi-
fica9ço no que se refere a tabulaçffo das causas múltiplas e ao
emprigo de "categorias de combinaçoes" para proporcionar a
máxima informaçao possfvel num código único.

Vários outros parses tinham estabelecido comités de revi-
sao, entre os quais a Austrália, a Checoslováquia, o Japao e a
URSS (em colaboraçao com os de outros parses da Europa Orien-
tal). Diversos parses latino-americanos estavam cooperando no
programa regional de revisao que se expoe a seguir.

Atividades internacionais

No nfvel internacional, o Comite Regional Assessor de
Clas sificaçao Internacional de Doengas da Organizagço Pan-Ame-
ricana da Saúde (Escritório Regionalda OMS paraas Américas),
reunido pela primeira vez em fevereiro de 1961, apresentou
propostas preliminares para a classificaçao de doengas atribuf-
veis a vfrus e rickéttsias e recomendou um programa destinado
a promover e coordenar as atividades do hemisfério com res-
peito a revisao./7 O Centro Latino-Americano de Classificagao
deDoengas, seguindoasrecomendaç6esdoComiteAssessor, orga-
nizou na regiao estudos referentes a classificaçao das carencias
nutricionais, das doengas diarréicas e das doenças infecciosas.

Em sua segunda reuniao, efetuada em 196Z, 18o Comrnit Re-
gional Assessor examinou as atividades empreendidas na regiao
e indicou outras medidas a tomar para a execuçao do programa.
Em vista da cooperaçao eficaz de um grupo de parses latino-
americanos (Argentina, Col8mbia, México, Panamá, Peru e Ve-
nezuela) e do progresso obtido nesse trabalho, foi considerada a
possibilidade de apresentar umapropostaderevisao coordenada,
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que refletisse as experi8ncias, as opinioes e as necessidades da
regiao.

O Centro de Classificagao de Doenças da OMS parti-
cipou do trabalho do Subcomité de Revisao do Comité As-
sessor do Escritório de Registro Geral e encarregou-se, igual-
mente, da execuçgo de outras recomenda3e-s do Subcomité, tais
como o estudo da possibilidade de simplificar o fndice alfabético
e o exame dautilidade da CIDna classificaçaodosdadosde mor-
bidade procedentes de várias fontes.

Em sua terceira reuniao, em julho de 1963,9 o Comité
Regional Assesor de Classificaçgo Internacional de Doenças da
OPAS passou em revista os comentários dos países da regiao e
apresentou propostas detalhadas paraaclassificago das doenças

infecciosas e parasitárias, doenças causadas por car8ncia nu-
tricional e anemia perniciosa e por deficiencia da nutriçao. Pro-
p6s também umra lista de 76 tftulos para a presentaço das cau-
sas de morbidade nas Américas.

O Subcomité de Classificaçao de Doenças do Comité de Pe-
ritos, em sua segunda reuniao, efetuada em novembro de 1963,20
passou em revista os comentários e as propostas recebidas dos
parses em resposta a seu primeiro relat6rio e os vários relat6-
rios s8bre o progresso das atividades, as recomendaçoes do Co-
mité Regional Assessor de Classificaçao Internacional de Doen-
ças da OPAS e o relat6rio de uma reuniao ad hoc da OMS s8bre
Classificaçao dos Transtornos Mentais.2 1 Baseado nesse mate-
rial, o Subcomité formulou recomendaçoes sobre a estrutura ge-
ral da Classificaçao e a revisao de cada um de seus capftulos. O
segundo relat6rio do Subcomité, seguido das propostas de revi-
sao referentes a cada uma das seçoes, foi distribufdo as admi-
nistraçoes nacionais para que expressassem seus pontos de vis-
ta. Em setembro de 1962, realizou-se em Genebra umareuniao
ad hoc de estomatologistas e odont6logos para estabelecer a
classificaçao das doenças da b6ca e dos dentes.

Preparativos finais

A medida final dos preparativos para a Oitava Revisao foi

uma reuniao do Comit8 de Peritos de Estatfstica Sanitária, efetuada
em Genebra, de 27 de outubro aZ denovembrode 1964. Em seu
relat6rio (92),22 o Comit8 mencionou o segundo relatório do Sub-
comité de Classificagao de Doenças e considerou em detalhe os
diferentes pontos referentes ' estrutura geral da Classificaçao,
inclusive o sistema de numeragao e a fungço das categorias de
quatro algarismos. Ao passar em revista as seçoes, tomou o
Comité decis6es s6bre pontos importantes nas mesmas e deu o-
rientaço sobre outras questoes a serem tratadas pela Secreta-
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ria, ap6s as consultas técnicas apropriadas. Apresenta-se a
seguir um resumo das decisoes do Cnmit! s6bre certas segoes da
Clas sificacao:

I. Doenças infecciosas e parasitárias. OComit8 recomen-
dou limitar esta seçao a doenças geralmente conhecidas como"con-
tagiosas" ou "transmissiveis" e classificar as afecçoesinfecciosas
locais, como abscessos ou eczema, pelo órgao correspondente,
nas seç5es da Classificagao reservadas aos aparelhos ou siste-
mas. Ap6s considerar as vantagens e desvantagens da transfe-
r8ncia das infecçoes respirat6rias da Se9ao VIII para a Segao I,
decidiu o Comit8 mant8-las na Segço VIII -Doengas do aparelho
respiratório. Recomendou, outrossim, grupar numa categoria,
sob as doengas intestinais infecciosas da Segço I, as doenças
diarréicas nao especificadas.

A URSS propusera que o ponto fundamental da Classificagao
dentro da Seçgo I fósse o modo de transmissao. O Comite notou
que os parses sustentavam diferentes pontos de vista a respeito
e que a proposta diferia básicamente do sistema adotado pela
OPAS, no qual o ponto principal era a etiologia microbiana, com
uma subdivisao baseada no modo de transmissáo. O Comit8 es-
tudou os argumentos apresentados a favor e contra o uso do mo-
do de transmissao como o ponto fundamental da classificagao.
Contra essa utilizagao, aduziam-se razoes tais como o agrupa-
mento estranho e desusado de doenças sujeitas a diferentes mé-
todos de controle; a dispersao em várias subsegçes de grupos de
doengas causadas pelo mesmo organismo; o interésse secundá-
rio, para muitos fins, do meio de transmissao; e a diverg8ncia
de opinioes que ainda existe com respeito a várias doenças. Por
outro lado, observou-se que, por exemplo, as doencas transmi-
tidas por artrópodes formam um grupo homog&neo do ponto de
vista da prevengao e que mesmo o clfnico interessado principal-
mente nas sfndromes clfnicas deve levar em conta, alémda etio-
logia microbiana, o aspecto epidemiol6gico da doença para che-
gar ao diagnóstico correto.

Embora considerasse o meio de transmissao elemento de
classificaçao útil para esta seçao, o Comite reconheceu que nao
havia ainda experiencia suficiente para empregá-lo como ponto
principal e concordou que as doengas infecciosas deveriam ser
ordenadas de acordo com vários aspectos, mantendo-se juntos
os grupos de doenças segundo o agente etioló6gico, isto é, mico-
ses, helmintfases, viroses, doenças bacterianas e espiroqueto-
ses. Dentro d8sses setores, as doenças devem ser grupadas e
ordenadas pelo modo de transmissao e pelo agente infeccioso.
O Comité concluiu que a ampliagao do conhecimento permitirá
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melhorar e aperfeiçoar a ordenaçao e dar, em revis6es poste-
riores, mais destaque ao modo de transmissao.

V. Transtornos mentais. Na Reuniao Preparatóriada Classifi-
caao dos Transtornos Mentais,2 1 em Genebra, forafeita urna Clas-
sificaçao preliminar, que o Subcomite de Classificagço de Doen-

gas considerou em sua segunda reuniao. Na reuniáo do Comit!
de Peritos, a discussao concentrou-se em dois tirmos contro-

versos, "psicose reativa" e "personalidade anti-social" cuja
inclusao na CID era recomendada por uns e desaconselhada por
outros. Como pontos básicos de classificago para as defici8n-
cias mentais, o Comite recomendouincluir o grau da deficilncia
na categoria correspondente ao nfvel do terceiro algarismo e a
etiologia no do quarto algarismo.

VII. Doen;as do aparelho circuZatório.Estaseçaof8raobje-
to de estudo em várias reuni6es e sua revisao já estava proposta no
primeiro relat6rio do Subcomit1 de Classificagao de Doengas.
Embora certas subseç6es dessa proposta original tivessem sido
pouco afetadas pelas discussoes subseqUentes (febre reumática e
doenga reumática do coragao), diversos pontos de vista e várias
propostas tinham sido apresentados s0bre a classificaçao da
"doenga hipertensiva" e da "doença isquemrnica do coraçfo". Os
pontos discutidos foram a identificaçao da hipertensao e a quan-
tidade de informa9 go que as categorias deveriam conter sabre as
manifesta96es cardiovasculares mdltiplas.

Com respeito as categorias de combinaçoes, o Comit8
concordou que seria desejável limitar sua introdugao as que f8s-
sem necessárias a identificagao das associaçoes da hipertensao
e suas manifestaçoes no coragio, cérebro e rins.

Na identificagao da hipertensao, a alternativa era tomar a
hipertensao como o ponto primário da classificagfo e identificar
as manifestaçoes em categorias de tres ou quatro algarismos den-
tro diste tftulo principal ou utilizar as manifestaçoes como pon-
to primário para categorias de tres algarismos e registrar a
presenga ou ausencia da hipertensao por meio do quartoalgaris-
mo. O Comite nao chegou a um ac5rdo s6bre esta questao e dei-
xou-a para ser novamente consideradapelaOMS. Na Conferencia
de Revisao em 1965, foi adotada a primeira alternativa, exceto
para doença isqu8mica do coraçao e para doengas cerebrovascu-
lares, nas quais a hipertensao é identificada no quarto algaris-
mo.

XV.Certas causas de morbidade e de mortaZidade perina-

tais. Esta seço era singularporquerequeriaque se levassem
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emconta, simultaneamente, afecçoesemduaspessoas, a me e a
crianga. A determinagço do paso relativo a dar a cada tima consti-
tuia, pois, questao fundamental. Na proposta de revisao apresen-
tadaaoComitt, ascausasreferentes mre haviamsidoclassifica-
das nas categorias de tras algarismos; e os efeitos na crianga, nas
subdivisoes de quatro algarismos. Atendendo solicitaçoes em
que se alegava a major importancia, para esta segao, dos efei-
tos no feto, o ComitZ considerou a inversao dessa ordem, mas
decidiu por sua manutengço.

EXVII. Classificago aZternativa de acidentes,envenena-
mentos e violencias (Causa externa). Haviam sido apre-
sentadasduaspropostaspara estaseçao, umadoReinoUnido e a
outra dos Estados Unidos da América. A proposta do Reino Unido
ciassificava os acidentes industriais dentro das mesmas linhas ge-
rais da classificaçao da Organizaçgo Internacional doTrabalho, se-
gundo o tipo de acidente e o agente material. O Comit§ considerou
que erapossfvelfazer urma sfntesedaspropostas; recomendou que
aclassificago f8sse informativa ao nfvel do terceiro algarismQes-
pecialmente para beneffcio de parses com pequenas populaçoes,
para os quais um sistema de quatroalgarismos seriamuito com-
plexo; e aconselhou que o lugar do acidente fosse indicado por
meio de um c6digo separado da classificao.

NXVII. Classificagao aZternativa de acidentes,envenena-
mentos e vioZlencias (Natureza da lesao). Duas propostas
foram apresentadas a consideraçao do Comite, tambérm uma pelo
Reino Unido e outra pelos Estados Unidos da América. A versao dos
Estados Unidos acompanhava de perto o c6digo N da Sétima Revisao
da CID, excetonapartede "Efeitosdosvenenos", quef8ra consi-
deravelmente ampliada. O projeto do Reino Unido estava rela-
cionado com a classificaçao de natureza de lesao adotada pela
OIT na classificaçao de acidentes industriais e introduziaum c6-
digo de dois algarismos para localizaçao da lesao, a ser utili-
zado em classificaçao cruzada corm um c6digo de dois algaris-
mos para os principais tipos de lesao. Impressionaram o Comi-
t8 os argumentos em favor da manutengço da continuidade da
classificaçao existente e da necessidade de diferentes detalhes
em diferentes tipos de lesao, que nao podem ser fornecidos por
uma lista padronizada de localizaçoes. O Cornit8 optou assim
pela proposta dos Estados Unidos e recomendou-a como base
para a revisao desta seçao.

Relatório da Confergncia Internacional da Oitava Revi-
sao

A Confer8ncia Internacional da Oitava Revisao da Classi-
ficagao Internacional de Doengas convocada pela Organizaçao
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Mundial da Saúde realizou-se no Palais des Nations, Genebra,
de 6 a 12 de julho de 1965.

Assistiram a Conferenciaos 36 Estados Membros e o Mem-
bro Associado abaixo enumerados:

Arábia Saudita
Austrália
Austria
Bulgária
Canadá
Checo s lováquia
Dinamarca
Espanha
Estados Unidos da América
Finlandia
Franca
Gana
Guatemala
Holanda
Hungria
India
Irao
Israel
Itália
Iugoslávia
Japao

Koweit
Madagascar
Mali
Noruega
Pol6nia
Portugal
Reino Unido da Gra-Bretanha e

Irlanda do Norte
República Federal da Alemanha
Rom@nia
Suécia
Sufça
Tailándia
Togo
Uniao das Repúblicas Socialistas

Soviéticas
Venezuela
Maurfcio, Membro Associado

A Organizaçao das Naçoes Unidas e a Organizaçáo Inter-
nacional do Trabalho, assim como tr8s organizaçoes internacio-
nais nao governamentais (Liga Internacional de Sociedades Der-
matol6gicas, Sociedade Internacional de Cardiologia e Uniao In-
ternacional contra o Cancer), enviaram representantes para
participar da Confer^ncia.

Dr. P. D. Dorolle, DiretorGeralAdjuntoda Organizagao
Mundial da Saúde, inauguroua Confer8ncia emn nome do Diretor Ge-
ral. Foiacordadoqueas sessoes seriam públicas e conduzidas de
conformidadecomosArtigos43, 44 e 45 do Regulamento Interno do
Conselho Executivo e o RegulamentoInternodos Comit,és de Pe-
ritos, exceto o Artigo 3.

A mesa ficou assim constitufda:

Presidente: Sr. M. Reed
Oficial de Registro Geral da Inglaterra e do Pafs
de Gales
Escrit6rio de Registro Geral
Reino Unido da Gra-Bretanha e Irlanda do Norte
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Vice-Presidente: Dr. F. E. Linder
Diretor
Centro Nacional de Estatfstica Sanitária
Estados Unidos da América

Dr. V. K. Ovcarov
Chefe de Estatfstica Sanitária
Departamento do Instituto Semashko de Administra-
9ço de Saúde e de História da Medicina
Uniáo das Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr. D. Curiel
Ex-Médico Chefe
Divisao de Epidemiologia e Estatfstica Vital
Ministério da Saúde e Assistencia Social
Venezuela

Relatores: Dr. M. J. Aubenque
Chefe da Divisao de Estatfstica Sanitária
Instituto Nacional de Estatfstica e de Estudos
Economicos
Franga

Dr. R. H. Wells
Primeiro Subdiretor Geral
Departamento de Saúde
Austrália

A Conferencia adotou um programa de temas que compre-
endia, além da Oitava Revisao da Classificagço Internacional de
Doenças e assuntos afins, outros temas que refletiam os acon-
tecimentos de nfvel nacional e internacional no campo da esta-
tfstica sanitária.

.1. 'itavca Reí-OCsa da Q t~¿C t-Uca InteLnacionaU de

Doencas (CID)

1.1 Estrutura geraZ da Classificagao

Antes de considerar as propostas de revisaoparaasvárias

seçoes da Classificaçao, a Confer8ncia estudou alguns aspectos

mais gerais.

1. 1.1 Sistema de numerapao da Classificagco

A Conferencia considerou os comentários do Comit^ de
Peritos em Estatirstica Sanitária em seu Nono Relat6rio 2 2, So-
bre o sistema de numeracao da Classificaçao e apoiou o con-
ceito de que as categorias de tres algarismos devem consti-
tuir "a base fundamental da CID em todas as suas varias apli-
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caoes". Em relaçao com o quarto algarismo, o Comit8 de

Peritos declarara o seguinte:

"O papel do quarto algarismo é prestar informagço mais minuciosa
dentro das categorias de tres algarismos. O grau de minicia necessário

depende da aplicaço da CID; será maior, por exemplo, nos indices de

diagnóstico e nos estudos especiais que no uso estatistico habitual. Mais
ainda. a minúcin do q,,nrto algarisro necessária nas varias segees--da

Classificagao difere segundo o pa's ou regiao. A CID deve compreender,

portanto, as subdivis6es de quarto algarismo essenciais e desejáveis, mas

os pai'ses estarao em liberdade de usá-las ou nao e até mesmo deprepa-
rar suas próprias adaptaçoes de quarto algarismo. O Comit8 considera,
entretanto, que a estrutura de quatro algarismos, recomendada interna-

cionalmente, é adequada para a maioria dos propósitos e que so rara-

mente os paises necessitam abandoná-la. Qualquer variagao do método

de quatro algarismos da CID deve ser claramente assinalada; e nenhuma

variagao deve afetar o conteúdo das respectivas categorias de tres alga-

rismos."

A Confer8ncia reconheceu a necessidade de flexibilidade

no uso do quarto algarismo -- embora óbvio que emn algumas

seçoes (a perinatal, por exemplo) a obtençao de estatisticas

significativas requeira codificaçao com quatro algarismos --

mas recomendou s6 introduzir variaq5es nesse ni'vel da clas-

sificaçao quando absolutamente necessário. A Conferencia foi

de parecer que essa alternativa deve ser usada sbrnente em

circunstancias excepcionais, quando as subcategorias de qua-

tro algarismos, internacionalmente recomendadas, nao aten..

dam as necessidades do pars e nao possam ser complementa-

das com subcategorias de quatro algarismos. Com esta res-

salva, a Conferencia endossou o parecer do Comite de Peritos

s8bre o assunto.

Ficou igualmente acordado que, quando possi`vel e apro-

priada a inclusafo de subcategorias separadas para "Outras" e

para "Nao especificadas", tais subcategorias sejam numera-

das, sistematicamente, . 8 e . 9.

1. 1.2 Classificagao de sintomas

A Conferencia concordou em que continuava sendo ne-

cessária na CID urma segao especial para a classificaçao de

sintomas que nao permitem diagn6stico preciso e que, por con-

seguinte, nao podem ser colocados numa categoria das seçoes

de doenças do c6digo. A Conferencia reconheceu que a revi-

sao final desta seçao requereria o exame sistemáticode todos

os termos que estao no atual indice alfabético em relaçao a

8ste critério.
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1. 1.3 Notas s8bre as categorias da CID

A Conferencia solicitou a OMS rever as notas que defi-
nem o conteudo das categorias, a fim de facilitar sua com-pre-
ensao por parte dos codificadores e outras pessoas que utili-
zemn a Classificaçao para interpretar estati'sticas publicadas.

1.1.4 Classificaaes supZementares

A Conferencia considerou as funçoes das classificaçoes
suplementares (Y). A parte referente as causas de mrnortina-
talidade desapareceria, visto que f8ra integrada na Segao XV-
"Certas causas de mrnorbidade e mortalidade perinatais". As
categorias Y00-YZ9 foram consideradas essenciais paraobter
o núrmero total das admissoes nos hospitais e das consultas de
ambulat6rio, etc., com respeito a pessoas que nao estavam
doentes e que, por conseguinte, nao podiam ser classificadas
no c6digo principal. A Conferencia concordou que esta clas-
sificaçao, depois de submetida a umrna revisao adequada, deve-
ria aparecer no Manual da CID.

A classificaçao da invalidez nas categorias Y40-Y88 foi
encarada com c6digo paralelo que reúne num s6 grupo afec-
çes disseminadas por todo o c6digo principal. Fira usada
por alguns pai'ses em levantamentos sanitarios; e a Confertn-
cia, atenta ao fato de que a frequincia d8sses levantamnentos
decerto aumentará, concordou que seria útil incluir tal clas-
sificagao no Manual da CID para uso facultativo.

1.2 Categorias e subcategorias da CID
A Confer8ncia considerDu as recomendaçoes do Comite

de Peritos em Estatfstica Sanitária 2 2 contidas no nono relat6-
rio e as propostas de revisao anexas ao mesmo, resultado de
duas reunioes do Subcomit8 de Classificagao de Doengas e dos
cornentários feitos pelos par'ses. A Conferencia criou um grupo
de trabalho para examinar as emendas nacionais apresenta-
das durante a Conferencia.

Adotando, corn algumrnas modificaçoes, o relatóriodo grupo
de trabalho que emrnendava as propostas de revisao, a Confe-
rencia

Recomendou que aLista Detalhada de Categorias e Subca-
tegorias revisada contida no Anexo 2* constituisse a Oitava
Revisao da Classificaçgo Internacional de Doenças.

*0 anexo nao se reproduz aqui. Está representado pelos titulos das catego-
rias de tres algarismos e pelas subcategorias de quatro algarismos que se
apresentam neste volume.
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1.3 Redagao do Manual
A Conferencia reconheceu que poderiam su r gi r certas

falhas durante o processo da redanro final, especialmente na
preparaçao da lista de inclus8es, e concordou que a Secreta-
ria fizesse as correç8es necessárias.

2. Assuntos correlZatos

2.1 ModUlo Internacional de Atestado Médico de Causa de
Morte

A Conferencia tomou conhecimento de que o Comit8 de
Peritos em Estatfstica Sanitária e seu Subcornit nao tinham
proposto modificaçao substancial do Modelo Internacional. Em-
bora solidária com 8sse ponto de vista, a Conferencia discu-
tiu o valor de algurnas modificaç8es de redaçao que pareciam
dteis a alguns pai1ses. Foi assinalado, outrossim, que o Manual
da CID deveria conter definiç8es explfícitas dos pontos cons-
tantes do atestado médico. Foi também assinalada a necessi-
dade de questionário mais amplo que o atestado médico de causa
de morte para colh8r, s8bre o tipo e as circunstancias das
mortes violentas, informaç8es que permitam sua classifica[ao
adequada na Seçao de Causas Externas.

Ap6s considerar as opini8es expressas sobre o atestado
médico de causa de rnorte, a Conferencia

Recomendou nao introduzir modificaçao substancial noMo-

d1lo Internacional de Atestado de Causa de Morte; rever o
Modelo Internacional com o fim de melhorar-lhe a redaçao; e
dar no Manual definiç8es explf'citas dos pontos contidos no Ates-
tado Médico de Causa de Morte. Recomrendou, otrossim, que
os paises tornassern disposiç8es no atestado de dbito para ob-
ter informaçao s3bre o tipo e as circunstancias das mortes
violentas.

A Confer8ncia discutiu as variaçoes que existem, pro-
vavelmente, na declaragço de causa de morte, no que diz res-
peito ao detalhe, á exatidao e as práticas de notificaçao. Regis-
trou com satisfaçao os estudos realizados e em realizagao no
nivel nacional e internacional e considerou a iniciativa dese-
jável como meio de incrementar a fidelidade dos dados bási-
cos e melhorar o atestado médico de causa de rnorte.

2.2 Listas para a tabulap&o dos dados de morbidade e de
mortalidade

A Confer8ncia revisou as listas de 100 e 300 ti'tulos que

lhe foram submetidas e que haviam sido preparadasde ac8rdo
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com uma recomendaEgo do Subcomit9 de Classificaq9o de Doen-
gas.1j5 20 Causou preocupaço serem elas demasiado longas para
a publicaçao eficiente de estatrsticas, especialmente quando
apresentadas em tabulaçoes combinadas por idade, sexo ou
outras caracteri'sticas. Considerando que, para os propósitos
do Regulamento de Nomenclatura da OMS, eram suficientes as
listas com a extensao atual de 50 e 150 tftulos, a Conferencia

Recomendou a OMSrevisara ListaIntermediáriade 150 tf-
tulos e a Lista Abreviada de 50 tftulos e submete-las aos parses an-

tes de decidir s^bre sua redaçao definitiva e inclusao no Manual

A Conferencia considerou que poderia ser inclufda no
Manual, para empr^go facultativo, uma lista mais extensa, de
250 a 300 tftulos.

2. 3 Hegulamento de Nourmencatura da OMS

A Conferencia considerou e apoiou proposta de emenda
do Regulamento de Nomenclatura no sentido de ressalvar aos
paises o direito de aceitá-lo ou recusá-lo ap6s cada revisao
da CID. A Conferencia reconheceu que a adogao da Oitava Re-

visao da CID requereria a emenda de alguns artigos do Regu-

lamento de Nomenclatura e que os Artigos 1 e 20, em parti-
cular, nao facilitam a revisao peri6dica da CID. Foi sugerido
simplificar o Regulamento mediante a eliminaçao, nos artigos
básicos, dos detalhes técnicos referentes a pontos tais como
grupos de idade e sua enumeraçao separada em outra parte
do Regulamento. A Conferencia registrou, igualmente, que al-
guns artigos, tais como o Artigo 11, referente ao caráter con-
fidencial da informaçao médica contida nos atestados de 6bito,
criavam obrigaç6es internacionais iniludiveis em matériab de
de competencia exclusivamente nacional.

Por conseguinte, a Conferencia

Recomendou quea OMS examinasse de nOvo oRegulamento
de Nomenclatura, levando em conta os comentários supra e
qualquer outra proposta que os Estados Membros apresentas-
sem; e que preparasse um projeto de revisao para ser subme-
tido a Assembléia Mundial da Sadde.

A Conferencia foi informada de que seria dada aos Es-
tados Membros a oportunidade de examinar e comentara versao

preliminar da revisao do Regulamento, antes de prepará-lo
em forma final para ser apresentado a Assembléia Mundial da-
Saúde.
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2.4 A adaptacao da CID para vndice de diagnósticos de
registros hospitalares

A Conferencia tomou conhecimento de que a CID em vigor

f8ra adaptada por vários pal'ses para ser utilizada em indices

de diagndstico e que essas adaptaçoes haviam sido bem rece-

bidas e amplamente usadas nos hospitais. Observava-se, sem

divida, profundo e crescente inter8sse no uso da CID para 8sse

fim. Entretanto, ao menos numa dessas adaptaçoes, fora ne-

cessário abandonar a estrutura de tr8s algarismos da CID, o

que causara certa dificuldade na codificaqo.

Em seu nono relatdrio, o Comit8 de Peritos em Esta-

trstica Sanitária22recomendara a OMS preparar tal adaptaçao

tomando por base a Oitava Revisao da CID e usando como ponto

de partida as categorias de tr8s algarismos. Foi expressa na

Conferencia a opiniao de que em alguns parses o mesmo pes-

soal manejava relatdrios procedentes de muitas fontes e que em

tais casos seria vantajosa a maior concordancia possfvel dos

quatro algarismos usados para a codificaço e para a prepa-

raçao de indices.

A Confer8ncia tomou conhecimento de que na Oitava Revi-

sao da CID f8ra considerada a necessidade dos fndices de hos-

pital e expressou a opiniao de que a Classificaçao revisada se-
ria, por si mesma, adequada para uso nos hospitais, em alguns

pai'ses. Reconheceu, porém, que o detalhe proporcionado na

Classificagao básica poderia ser inadequado para os fndices de

hospital em outros pai'ses.

Por conseguinte, a Conferencia

Recomendou que a OMS, tomando em consideraçao a ne-

cessidade de mais minúcia, preparasse urma adaptaçao da Clas-

sificaçao revisada que pudesse ter aplicaao mas ampla nos

ihdices hospitalares.

O código de operaçoes e procedimentos e complemento

essencial do indice de diagndstico. Vários parses tinham pre-

parado exemplos de tais cddigos e o Subcomit8 de Classifica-

çao de Doenças, em seu primeiro relatório, 15 recomendou que

a OMS tomasse as medidas necessárias para establecer um có-

digo similar para uso internacional. A Conferencia sugeriu que

a OMS fizesse circular um dos cddigos nacionais e usasse os

comentários recebidos como base para o cddigo internacional.

2.5 TabuZa95o e anaálise de causas múltiplas

Foram apresentados na Conferencia trabalhos s 8b re a

necessidade e os problemas da realizaçao de análises de cau-
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sas múltiplas em grande escala e a possibilidade de fazer es-
tudos mais modestos. A Confer8ncia, embora assinalando a
importncia da ca.usa básica de morte para a apresentacço de
séries históricas, reconheceu a necessidade de complementar
as estatfsticas de causa única com a computaçao total das a-
fecç8es notificadas no atestado médico de causa de morte e,
ainda mais importante, com a identificagço das sfndromes dos
estados patológicos que, associados, causaram a morte.

Considerando que vários parses haviam iniciado ou es-
tavam prestes a iniciar tabulaç5es de causas múltiplas, a Con-
fer8ncia

Recomendou que os parses interessados informassem a

OMS de seus planos para a introdugao da análise de causas
miltiplas e que a OMS servisse de organismo coordenador da
colaboraçao internacional no estabelecimento de regras e pro-
cedimentos de codificaçao e tabulaçao uniformes.

A Conferencia considerou que nao se deveria menospre-
zar o valor de empreendimento mais modesto, qual fosse a
análise menticulosa de uma ou duas doenças diferentes cada
ano ou a identificaçao continua e sistemática de um pequeno
nimero de associaç8es.

A Confer8ncia assinalou que o valor da análise de cau-
sas múltiplas depende do detalhe da informaçao inclufda no a-
testado médico de causa de morte, com respeito a "stndrome
complexa da causa de morte" e as causas contribuintes. Para
tirar o máximo proveito da análise de causas multiplas, é ne-
cessário instruir os médicos sobre como passar o respectivo
ate stado.

As tabulaç8es mdltiplas de causas de 6bito deveriam ser
complementadas com o estudo das associaç6es de doenças por
meio de tabulagçes mdltiplas de dados de morbidade.

2.6 Regras para a seZego da causa de morte

A aplicagço das regras de sele9ço e, em particular, a
comparagao do seu uso em diferentes escrit6rios de codifica-
çao tinham demonstrado a necessidade de mais esclarecimento
e se possi'vel simplificagço, para diminuir a probabilidade de
divergencia de interpretagço, com assinalou o Subcomit8 de

Classificagao de Doengas. Tendo em conta a experiencia
adquirida na comparaçao de codificac8es feitas pelos Centros
de Classificaçao de Doengas e pelos Escrit6rios Regionais da
OMS, a Conferencia
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Recomendou a OMS revisar as regras de seleao de causa
de morte, com a assesoria do Centro da OMS e do Centro
Latino-Americano de Classificaçao de Doengas, dos Escrit6-
rios Regionais da OMS que tiveram experi8ncia na matéria e
de outras fontes competentes.

2.7 DefiniqJes e outros assuntos relacionados com mor-
bidade e mortalidade perinatais

2.7. 1 Definipo de morte fetal

A Conferencia reconheceu as dificuldades que apresenta,
em muitos pai'ses, a aplicaçgo prática dos critérios de "evi-
dencia de vida" contidos na definigao de morte fetal da OMS,
com já assinalara o Subcomit8 de Classificaçao de Doengas. 15

Nao se podia garantir a aplicagao estrita da definiçao por to-
dos quantos atendem partos, mas 8sses critérios tinham sido
estabelecidos para servir-lhes de guia na decisgo s8bre se a
criança nascera viva ou morta. Como os parses nao tivessem
demonstrado suficiente inter8sse por qualquer modificaçao, a
Confer8ncia considerou que nao teria prop6sito emendar a de-
fini çao.

2.7.2 Definiy5o do periodo perinatal

A Confer8ncia endossou a definiçao do perrodo perinatal
proposta pelo Subcomite de Classificaçao de Doenças em seu
segundo relat6rio, 2 0de ac8rdo como a qual referido perrodo
se estende da vigésima oitava semana de gestaçao ao sétimo
dia de vida. Embora concordasse que 8sses eram limites
práticos para fins internacionais, a Conferencia assinalou que
alguns parses estendem a coleta dos dados pertinentes desde
a vigésima semana de gesta9go até o vigésimo oitavo dia de
vida e preparam tabulaçoes tanto para o perfodo mais curto
como para o mais longo. A Conferencia considerou que tais
ampliaçoes deveriam ser fomentadas, visto que contribuem
para melhorar a cobertura do registro referente ao periodo
mais curto, pois eliminam a tentaçao de proporcionar uma
cifra baixa para a duraçao da gravidez, ao redor de 28 sema-
nas, com o fim de evitar o trabalho de registrar o nascimento.

Com respeito as tabulacoes referentes ao peri'odo peri-
natal, a Conferencia insistiu na necessidade de obter dados
s8bre o per'odo de gestaçgo, o peso ao nascer, os partos an-
teriores e outros fat8res pertinentes, assim como sua tabu-
lagao pela causa de morte.

2.7.3 Registro das causas de morte perinatal

A Conferencia endossou a opiniao do Subcomite de Clas-
sificaçao de Doenças, expressa em seu segundo relat6rio, 2 0 de
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que o atestado médico da causa de morte fetal deve obedecer a
mesma sequencia de informaçoes do atestado de 6bito normal.
Essa sequ^encia permite ao médico externar opiniao s8bre a re-
la9ço existente entre as afecçoes do feto e as afecç6es da mae,
o que é preferrvel ao seu registro separado.

É igualmente necessário colher informaçao sobre as afec-
çoes maternas nas mortes neonatais inclufdas no perfodo peri-
natal. Aos parses que nao tem em uso atestado comrnum para to-
do o perfodo perinatal, a Conferencia recomendou registrar as
afecçoes da mae no atestado utilizado para as mortes neonatais,
independentemente do seu tipo.

2.7.4 Registro de outros dados concernentes ao pertodo
perinatal

A Conferencia aceitou a lista de trtulos considerados no
primeiro relat6riol5 do Subcomit8 de Classificaço de Doenças
como o mfnimo de informaço necessária a análise adequada da
mortalidade perinatal: causa da morte, hora da mnorte (ante-,
intra- ou post-partum), sexo, idade da mfe, gemelaridade, or-
dem do nascimento ou número de partos anteriores, pessoa que
assistiu ao parto, lugar do nascimento, durango da gravidez ex-
pressa em semanas e peso ao nascer.

Esse tipo de informaço é mais fácil de obter paraas mor-
tes fetais, mas igualmente necessário para o componenteneona-
tal da mortalidade perinatal. A Conferencia tomou conhecimen-
to de que alguns parses usavam o mesmo modelo de atestado pa-
ra todo o perfodo perinatal; e, embora assinalando tratar-se de
soluço eficiente para o problema da obtenç[o de informaçoes
comparáveis sobre os componentes fetal e neonatal, reconheceu
as dificuldades da sua adoç[o em outros parses. Em algunspar-
ses, a informaçao constava no atestado de nascimento e podia-
se recorrer a comparagao de registros para relacioná-lo com o
6bito. A Conferencia nao recomendou soluç[o alguma em parti-
cular, mas reafirmou ser importante obter os dadosporum mé-
todo ou outro.

2.8 Publicafro do Manual revisado

A Conferencia assinalou que a Oitava Revisao da CID devia
entrar em vigor em 12 de janeiro de 1968 e reconheceu o gran-
de volume de trabalho que representava incorporar as mudanas

da revisao, readaptar o texto e preparar os volumes do Manual
em vários idiomas. Considerou, porém, indispensável publicar
o Manual revisado em 1967 para que os parses pudessem tomar
as medidas necessárias para por em prática, em princfpios de
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1968, a Oitava Revisao, inclusive a compilagao das adaptaçoes
nacionais em idiomas distintos do utilizado na versao oficial.

Por conseguinte, a Conferencia

Recomendoua OMS publicar o Manual revisado o mais cedo
possfvel em 1967.

A Confer8nciasugeriu considerar a possibilidadede incluir
no Manual da CID a "Classificaao dos Acidentes do Trabalho
segundo o Agente Material" 2 3 preparada pela Organizaço Inter-
nacional do Trabalho, para uso dos parses que desejem comple-
mentar o código de causas externas da CID.

A Confer8ncia foi informada de que estavam sendo estuda-
dos os planos para a publicagao do Manual em russo, como um
dos idiomas oficiais, além das versoes em espanhol, francés e
inglis.

3. Acontecimentos de dmbito nacional e internacional
em estatistica sanitaria

3.1 O papel da OMS na prepara9co das estatisticas sani-
tarias

Documento apresentado a Conferencia féz a avaliagao crf-
tica das estatfsticas sanitárias com que contam os serviços de
saúde pdblica. Foi assinalada a necessidade de ampliar-lhes o
escopo para além dos dados de mortalidade, a fim de abranger
informaçoes sóbre morbidade, demografia, antropologia e ad-
ministraçao sanitária. E comum a preparaçao rotineira, ano a-
pós ano, de estatfsticas sem importancia para o estudo dos pro-
blemas existentes. Nos parses em desenvolvimento, onde falta
serviço de estatfstica sanitária mais aperfeiçoado, urge encon-
trar um meio de colher dados que auxiliem os administradores
de saúde pdblica.

A Confer6ncia reconheceu o papel de autoridade desempe-
nhado pela OMS em relaçao com as estatfsticas de mortalidade;
no futuro, a Organiza9ço deveria procurar colocar-se numa po-
sií2o similar no campo mais amplo da estatfstica sanitária tal
como acima definida. Conferencia realizada havia pouco pelo
Escritório Regional da OMS para a Europajs6brea adaptaçao das
atividades estatfsticas as necessidades do consumidor, eviden-
clara a preocupaçao da OMS para com o problema. Cumpria es-
timular o desenvolvimento de métodos flexfveis e experimentais,
v. g., levantamentos ad hoc e técnicas de amostragem para es-
tudar problemas especiais e para complementar o quadro am-
plamente descritivo proporcionado pelas estatfsticas de rotina.
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A OMS deveria dar prioridade as necessidades dos parses em
desenvolvimento; entre essas necessidades, as mais urgentes e-
ram os manuais para treinamento de pessoal. Deveriam serfo-
calizados sobretudo os meios de proporcionar estatfsticasinter-
nas corretas, com a preocupaçao de alcançar progressivamente
a comparabilidade internacional desejada.

A Conferéncia reconheceu o valor do trabalho da OMS no
campo da estatfstica sanitária e concitou-a a ampliar sua açao,

dentro dos marcos estabelecidos na discussao da maté-
ria.

3.2 Estat<stica de hospital

A Confer8ncia tomou conhecimento da crescente expansao
dos programas de estatfstica de hospital e registrou com satis-
faaTo a atençao dada a esse campo nos parses ern desenvolvi-
mento, mediante projetos da OMS. Foram apresentados tra-
balhos sobre sistemas em dois paises que usam técnicas de
camputador para correlacionar dados s5bre instalaçoes e ser-
viços hospitalares e para obter umra série de indicadores mi-
nuciosos, de utilidade na avaliaçao do empr8go de tais recur-
sos. Estavam sendo aplicadas técnicas similares no proces-
samento de dados de morbilidade e outros, s8bre pacientes
que já haviam recebido alta, mediante as quais era possfvel
fazer sua apresentagao detalhada por diagnóstico, tempo de
hospitalizagao, tipo de assist8ncia proporcionada e outros da-
dos de valor.

Após considerar o rápido desenvolvimento dos programas
de estatfstica hospitalar, a Conferencia endossou a recomenda-
go do Comite de Peritos em E.statrfstica Sanitária, em seu oita-

vo relat6rio, 1 6 no sentido de que a OMS preparasse manuais pa-
ra orientar os parses na compilagao de estatfsticas hospitala-
res. Foi assinalada a necessidade de definir certos conceitos,
tais como cama de hospital, admissao e diagnóstico, para tabu-
laçao primária e para medir a utilizaçao dos recursos hospita-
lares. A Conferencia reconheceu que a padronizagao dosproce-
dimentos e dos relat6rios estatfsticos tomaria tempo, mas as-
sinalou que a OMS deveria fazer esforços nesse sentido, conti-
nuando a colh8r informaçoes sobre aspráticasemdiferentespaf-
ses e sugerindo normas baseadas na experi8ncia nacional.

3.3 Conseque^ncias do progresso do processamento auto-
mdtico de dados

Segundo documento submetido a Confer8ncia, o efeitomais
importante da automatizaçao sobre o uso da CID foi o grande in-
cremento da utilizagço das estatfsticas hospitalares. Isso pode-
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ria trazer como resultado a substituiqffo da codifica9ço de mor-
talidade pela codificaçao de morbidade como aplicaçao primária
da CID. No que diz respeito . Classificaço, os computadores
electrénicos também facilitarao muito a análise de causas múl-
tiplas e, a seu tempo, a codificaçao automática dos lançamentos
nos registros de dados vitais. A codificaçao automáticaimporia
simplificaçao bastante extensa das regras de codificagao, mas
isso seria compensado por umra análise mais completa das cau-
sas contribuintes.

A Conferencia tomou conhecimento do inter8sse que aOMS
já demonstrara pelo assunto na organizaçao de conferencias e
simp6sios, especialmente na Regiao Européia, e reconheceu a
necessidade de um intercambio de informaqçes sistemático nes-
se campo, onde se registra rápido progresso técnico.

Por conseguinte, a Conferencia

Recomendou a OMS servir de centro de distribuigao no in-
tercambio de informaç6es sbbre o uso de computadores em es-
tatfsticas sanitárias, solicitando dados sébre o progresso dos
parses nesse campo, divulgando-os numa novasériededocumen-
tos reservada a matéria e promovendo o debate do tema em reu-
ni8es dos organismos interessados.

3.4 Comites Nacionais de Estatisticas Vitais e Sanitá-
rias

Foram submetidos a Conferencia dois trabalhos s6bre es-
te assunto e vários delegados discorreram sabre a experiencia
de seus parses com os Comites Nacionais de Estatfsticas Vitais
e Sanitárias. Evidenciou-se, como em ocasi8es similares an-
teriores, que em certos parses os comités nacionais ou seus e-
quivalentes t^m sido de valor na coordenagao dos trabalhos de
estatfsticas vitais e sanitárias, no trato dos problemas de preo-
cupaçao comum para os organismos interessados e na colabora-
çao em estudos de importancia internacional. A Confer8nciare-
conheceu o trabalho da OMS na promoço de comités nacionais,
cujos esforços incentiva, na provisao de meios para ointercam-
bio de informaçoes detalhadas sSbre as atividades em outros
parses e na distribuiçao de material técnico.

Adolfo da Oitava Revisao e Emenda do Regulamento de No-
menclatura

Na Décima Nona Assembléia Mundialda Sadde, realizada
em Genebra em maio de 1966, foi aprovada a seguinte resoluçao
(Resolugo WHA 19. 44):24

"A Décima Nona Assembléia Mundial da Sadde,

xxxviiIntroducço



Introducao

Tendo considerado o relat6rio da Confer8nciaInternacional
sSbre a Oitava Revisafo da Classificaço Internacional de Doen-
ças e

Inteirada das recomendaçes da Conferencia s8bre a Oi-
tava Revisao da Classificaçao Internacional de Doenças,

1. Aprova a lista detalhada de categorias de tres algarismos
e de subcategorias facultativas de quatro algarismos propostas

pela Conferencia da Oitava Revisao da Classificaço Internacio-
nal de Doenças, para que entre em vigor em 12 de janeiro de
1968;

2. Recomenda aos Estados Membros que empregam subcategorias
de quatro algarismos que, salvo emcasosexcepcionais, utilizem
a lista aprovada e indiquem nas publicaçoes nacionais as varian-
tes adotadas, e

3. Solicita ao Diretor Geral publicar umrna nova ediçao do Ma-
nual da Classificaçao Internacional de Doenças."

A Décima Nona Assembléia Mundial da Saúde solicitou i-
gualmente ao Diretor Geral fazer um estudo preparatério doRe-
gulamento de Nomenclatura da OMS para umrna revisao em que se
estabeleça distintgo entre matérias que possam continuar sendo,
com propriedade, objeto de regulamentaçao internacional man-
dat6ria e mrnatérias que talvez melhor seprestemcomrno recomen-
daçoes a serem adotadas de conformidade com o Artigo 23 da
Constituiçao. A mesma resoluao (Resoluçao WHA 19. 45)25 au-
torizou o Diretor Geral a preparar um compendio de recomen-
daçoes, definiçoes e normas relacionadas com estatfstica sani-
taria para ser submrnetido a conisideraço da Assembléia.

De ac6rdo com essa resoluçao, o Diretor Geral subrneteu
aos Estados Membros umrna revisao provis6ria do Regulamento de
Nomenclatura, limitada aos requisitos considerados indispensá-
veis a obtençao de dados estatfsticos comparáveis. Outro pro-
jeto de revisao, no qual foram tomados em consideraçao os co-
mentários dos Estados Membros, foi submetido aL VigésimaAs-
sembléia Mundial da Saúde, que o aprovou (Resoluçao WHA 20.
18).26 O Regulamento de Nomenclatura de 1967 está reprodu-
zido nas páginas 493-497.

Os assuntos mais técnicos retirados do Regulamentoforam
adotados pela Assembléia como recomendaçoes feitas de confor-
midade com o Artigo 23 da Constituiçfo da Organizaçao Mundial
da Saúde, na dependencia da preparaçao do compendio acina re-
ferido (Resoluffo WHA 20. 19).27 Essas recomendaçes apa-
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recem nas páginas 487-492. A recomendagço sobre as normas
de selegao da causa de morte para as tabulaçoes de dados de
mortalidade por causas primárias refere-se a "regras que aAs-
sembléia possa quando necessário aprovar". As normas que se
encontram nas páginas 433-458 serao submetidas a Vigésima Pri-
meira Assembléia Mundial da Saúde em junho de 1968, mas fo-
ram inclufdas aqui para que sirvam de guia aos parses naado9ço
da Oitava Revisao da Classificaçao Internacional de Doengas em
princfpios de 1968.

Manual da Oitava Revisao

Em geral, a ordem das seçoes, categorias, subcategorias
e termos das inclusoes é a mesma que aparece nos manuais das
Sexta e Sétima Revisoes, mas a apresentaçao das notas explica-
tivas foi modificada. As que apenas definem de maneira mais
precisa o conteddo de urma categoria ou de uma subcategoria, in-
dicando, por exemplo, a atribuigço de térmos semelhantes aos
que estao inclufdos no tftulo mas que na verdade foram classifi-
cados em outra parte, continuam figurando na categoria ou sub-
categoria pertinente. As notas que constituem instrugees de co-
dificaçao para a classificagço da mortalidade por causas primá-
rias, como as que indicam a atribuiçao correspondente a duas
condiçoes quando notificadas conjuntamente como causas de mor-
te, foram exclufdas da lista tabular e reunidas numa lista sobas
Regras para Classificagço (páginas 447-454). Emboradestinada
primordialmente a classificagao de mortalidade por causa úni-
ca, essa lista pode ser usada também como guia para a classi-
ficagao de afecçoes notificadas juntas, na codificagao da morbi-
dade por causa única.
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I. DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS

Doenças infecciosas intestinais (000-009)

000 Colera

001 Febre tifoide

002 Febre paratifoide

003 Outras infecgoes por salmonela

004 Disenteria bacilar

005 Intoxicagao alimentar (bacteriana)

006 Ameblase

007 Outras doenças intestinais devidas a protozoarios

008 Enterite devida a outros germens especificados

009 Doenga diarreica

Tuberculose (010-019)

010 Silicotuberculose

011 Tuberculose pulmonar

012 Outras tuberculoses do aparelho respiratorio

013 Tuberculose das meninges e do sistema nervoso central

014 Tuberculose dos intestinos, do peritsnio e dos ganglios

mesentericos

015 Tuberculose dos ossos e das articulagoes

016 Tuberculose do aparelho geniturinario

017 Tuberculose de outros orgaos

018 Tuberculose disseminada

019 Efeitos tardios da tuberculose

Zoonoses causadas por bacterias (020-027)

020 Peste

021 Tularemia

022 Carbunculo

023 Brucelose

024 Mormo

025 Melioidose

026 Febre transmitida por mordedura de rato

027 Outras zoonoses causadas por bacterias

Outras doenças bacterianas (030-039)

030 Lepra

- 3 -
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031 Outras doenças devidas a micobacterias

032 Difteria

033 Coqueluche

034 Angina estreptococica e escarlatina

035 Erisipela

036 Infecçoes meningococicas

037 Tetano

038 Septicemia

039 Outras doencas bacterianas

Poliomielite e outras doengas do sistema nervoso central devi-

das a enterovirus (040-046)

040

041

042

043

044

045

046

Poliomielite aguda paral!tica especificada como bulbar

Poliomielite aguda com outras paralisias

Poliomielite aguda nao paralitica

Poliomieiite aguda sem outra especificaao

Efeitos tardios da poliomielite aguda

Meningite asseptica devida a enterovírus

Outras doengas do sistema nervoso central devidas a ente-

rovirus

Doenças por virus acompanhadas de exantema (050-057)

050

051

052

053

054

055

056

057

Varlola

Vacina

Varicela

Herpes zoster

Herpes simples

Sarampo

Rubeola

Outros exantemas por virus

Doengas por virus transmitidas por artrdpodes (060-068)

060 Febre amarela

061 Dengue

062 Encefalite por virus transmitida por mosquitos

063 Encefalite por virus transmitida por carrapatos

064 Encefalite por vfrus transmitida por outros artrópodes

065 Encefalite por virus sem outra especificaçao

066 Efeitos tardios da encefalite por virus

067 Febres hemorragicas transmitidas por artropodes

068 Outras doengas por virus transmitidas por artrópodes
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Outras doengas por virus (070-079)

Hepatite infecciosa

Raiva

Parotidite epidemica

Psitacose

Doencas espec!ficas devidas a virus de Coxsackie

Mononucleose infecciosa

Tracoma ativo

Efeitos tardios do tracoma

Outras doengas por virus da conjuntiva
Outras doengas por vfrus

Rickettsioses e outras doenças transmitidas por
089)

artr6podes (080-

080 Tifo epid^mico transmitido por piolhos

081 Outros tifos

082 Rickettsioses transmitidas por carrapatos

083 Outras rickettsioses

084 Malaria

085 Leishmaniose

086 Tripanossomiase americana

087 Outras tripanossomíases

088 Febre recorrente

089 Outras doengas transmitidas por artr6podes

Sifilis e outras doenças venereas (090-099)

090 Sifilis cong^nita

091 Sifilis precoce sintomatica

092 Sifilis precoce latente

093 Sifilis cardiovascular

094 Sifilis do sistema nervoso central

095 Outras formas de sífilis tardia sintomatica

096 Sifilis tardia latente

097 Outras sifilis e as nao especificadas

098 Infecçoes gonococicas

099 Outras doengas venereas

Outras doengas causadas por espiroquetas (100-104)

100 Leptospirose

101 Angina de Vincent

102 Bouba

070

071

072

073

074

075

076

077

078
079
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103 Pinta

104 Outras infecçoes causadas por espiroquetas

Micoses (110-117)

110 Dermatofitose

111 Outras dermatomicoses e as nao especificadas

112 Monillase

113 Actinomicose

114 Coccidioidomicose

115 Histoplasmose

116 Blastomicose

117 Outras micoses generalizadas

Helmintiases(120-129)

120 Esquistossomiase

121 Outras infestaqoes por trematodeos

122 Hidatidose

123 Outras infestaçoes por cestoideos

124 Triquiníase

125 Filaríase

126 Ancilostomnase

127 Outras helmint{ases intestinais

128 Outras helmintíases e as nao especificadas

129 Parasitose intestinal, sem outra especificagao

Outras doengas infecciosas e parasitárias (130-136)

130 Toxoplasmose

131 Tricomonlase urogenital

132 Pediculose

133 Acarlase

134 Outras infestagoes

135 Sarcoidose

136 Outras doengas infecciosas e parasitarias e as nao especi

ficadas

II. TUMORES (NEOPLASMAS)

Tumor maligno da cavidade bucal e da faringe (140-149)

140 Tumor maligno do labio

141 Tumor maligno da l;ngua
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142 Tumor maligno das glandulas salivares

143 Tumor maligno da gengiva

144 Tumor maligno do assoalho da boca

145 Tumor maligno de outras partes da btca e das nao especi-

ficadas

146 Tumor maligno da orofaringe

147 Tumor maligno da nasofaringe

148 Tumor maligno da hipofaringe

149 Tumor maligno da faringe, de parte nao especificada

Tumor maligno dos 5rgaos digestivos e do perit6nio (150-159)

150 Tumor maligno do esofago

151 Tumor maligno do estomago

152 Tumor maligno do intestino delgado, inclusive o duodeno

153 Tumor maligno do intestino grosso, exceto o reto

154 Tumor maligno do reto e da porgao reto-sigmoide

155 Tumor maligno do figado e das vias biliares intra-hepati-

cas, especificado como primario

156 Tumor maligno da vesícula biliar e das vias biliares ex-

tra-hepáticas

157 Tumor maligno do panereas

158 Tumor maligno do peritGnio e do tecido retroperitonial

159 Tumor maligno de órgaos digestivos nao especificados

Tumor maligno do aparelho respiratorio (160-163)

160 Tumor maligno do nariz, das fossas nasais, do ouvido me-

dio e dos seios paranasais

161 Tumor maligno da laringe

162 Tumor maligno da traqueia, dos bronquios e do pulmao

163 Tumor maligno de outros orgaos respiratorios, ou nao es-

pecificados

Tumor maligno dos ossos, do tecido conjuntivo, da pele e da ma

ma (170-174)

170 Tumor maligno dos ossos

171 Tumor maligno do tecido conjuntivo e de outros tecidos mo

les
172 Melanoma maligno da pele

173 Outros tumores malignos da pele

174 Tumor maligno da mama

Tumor maligno dos órgaos geniturinários (180-189)

180 Tumor maligno do colo do útero

181 Corioepitelioma
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182 Outros tumores malignos do utero

183 Tumor maligno do ovario, da trompa de Falopio e do liga-

mento largo
184 Tumor maligno de outros orgaos genitais da mulher, ou

nao especificados
185 Tumor maligno da prostata

186 Tumor maligno do testículo
187 Tumor maligno de outros orgaos genitais do homem, ou

nao especificados
188 Tumor maligno da bexiga

189 Tumor maligno de outros ¿rgaos urinarios, ou nao espe-

cificados

Tumor maligno de outras localizaqoes,ou nao especificadas

(190-199)

190 Tumor maligno do Glho

191 Tumor maligno do encefalo

192 Tumor maligno de outras partes do sistema nervoso

193 Tumor maligno da glándula tire5ide

194 Tumor maligno de outras glándulas endocrinas

195 Tumor maligno de localizaqoes mal definidas

196 Tumor maligno secundario, ou nao especificado, dos gan-

glios linfíticos

197 Tumor maligno secundario dos aparelhos respiratdrioe diges

tivo

198 Outros tumores malignos secundarios

199 Tumor maligno de localizagio nao especificada

Tumores do tecido linfático e dos 6rgaos hematopoéticos (200-
209)

200 Linfossarcoma e sarcoma reticular

201 Doenca de Hodgkin

202 Outros tumores do tecido linfoide

203 Mieloma multiplo

204 Leucemia linfatica

205 Leucemia mieloide

206 Leucemia monocitica

207 Outras leucemias, ou nao especificadas

208 Policitemia vera

209 Mielofibrose

Tumores benignos (210-228)

210 Tumor benigno da cavidade bucal e da faringe

211 Tumor benigno de outras partes do apareiho digestivo

212 Tumor benigno do aparelho respiratorio
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213 Tumor benigno dos ossos e das cartilagens

214 Lipoma

215 Outros tumores benignos do tecido muscular e do conjunti-
vo

216 Tumor benigno da pele

217 Tumor benigno da mama

218 Fibroma uterino

219 Outros tumores benignos do utero

220 Tumor benigno do ovario

221 Tumor benigno de outros orgaos genitais da mulher
222 Tumor benigno dos orgaos genitais do homem

223 Tumor benigno do rim e de outros orgaos urinarios

224 Tumor benigno do olho
225 Tumor benigno do encéfalo e de outras partes do sistema

nervoso

226 Tumor benigno das glandulas endocrinas

227 Hemangioma e linfangioma

228 Tumor benigno de outros orgaos e tecidos, ou nao especi

ficados

Tumores de natureza nao especificada (230-239)

230 Tumor de natureza nao especificada de orgaos digestivos

231 Tumor de natureza nao especificada de orgaos respirat6-

rios
232 Tumor de natureza

osteomuscular

233 Tumor de natureza

234

235

Tumor de natureza

Tumor de natureza

nao especificada da pele e do sistema

nao

nao

nao

236 Tumor de natureza nao

tais da mulher

237 Tumor de natureza nao

turinarios

238 Tumor de natureza nao
de outras partes do

239 Tumor de natureza nao

nao especificados

especificada

especificada

especificada

especificada

da

do

do

de

mama

utero

ovario

outros orgaos geni-

especificada de outros orgaos geni-

especificada do
sistema nervoso

especificada de

olho, do encefalo e

outros orgaos, ou

III. DOENQAS DAS GLANDULAS ENDOCRINAS, DA

BOLISMO

NUTRICAO E DO META-

Doenças da glándula tire6ide (240-246)

240 B6cio simples

241 Bocio nodular nao toxico

9TUMORES
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242

243

244

245

246

Tireotoxicose com ou sem bocio

Cretinismo de origem cong^nita

Mixedema

Tireoidite

Outras doenças da glandula tireoide

Doenças de outras glandulas end6crinas (250-258)

Diabetes mellitus

Transtornos da secregao interna pancreatica, exceto o

diabetes mellitus

Doengas das glandulas paratireoides

Doengas da glandula pituitaria

Doengas do timo

Doengas das glindulas supra-renais

Disfuncao ovariana

Disfungao testicular

Disfungao poliglandular e outras doenças das glandulas

endocrinas

Avitaminose e outras deficigncias nutricionais (260-269)

260 Deficiencia de vitamina A

261 Deficiencia de tiamina

262 Deficiencia de niacina

263 Outras deficiencias de vitamina B

264 Deficiencia de acido ascorbico

265 Deficiencia de vitamina D

266 Outros estados de deficiencia de vitamina

267 Desnutricao protélca

268 Marasmo nutricional

269 Outros estados de desnutrigao

Outras doengas metab6licas (270-279)

270 Transtornos congenitos do metabolismo dos aminoacidos

271 Transtornos congenitos do metabolismo dos carbohidratos

272 Transtornos congenitos do metabolismo dos lipides

273 Outros transtornos cong^nitos do metabolismo> ou nao es-

pecificados

274 G
8
ta

275 Anormalidades das proteínas plasmáticas

276 Amiloidose

277 Obesidade nao especificada como de origem endocrina

250

251

252

253

254

255

256

257

258

10 CATEGORIAS DE TRPS ALGARISMOS
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278 Outras formas de hiperalimentaçao

279 Outras doengas do metabolismo, ou nao especificadas

IV. DOENÇAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOÉTICOS

280 Anemias por deficiencia de ferro

281 Outras anemias por deficiencia

282 Anemias hemolrticas hereditarias

283 Anemias hemoliticas adquiridas

284 Anemia aplastica

285 Outras anemias, ou nao especificadas

286 Defeitos da coagulagao

287 Purpura e outras afecçoes hemorragicas

288 Agranulocitose

289 Outras doengas do sangue e dos orgaos hematopoeticos

V. TRANSTORNOS MENTAIS

Psicose (290-299)

290 Demencia senil e pre-senil

291 Psicose alcoolica

292 Psicoses associadas com infecçao intracraniana

293 Psicoses associadas com outras afecçoes cerebrais

294 Psicoses associadas com outras afec9oes somaticas

295 Esquizofrenia

296 Psicoses afetivas

297 Estados paranoides

298 Outras psicoses

299 Psicose nao especificada

Neuroses, transtornos da personalidade e outros transtornos

mentais nao psic6ticos (300-309)

300 Neuroses

301 Transtornos da personalidade

302 Desvio sexual

303 Alcoolismo

304 Dependencias de drogas

305 Transtornos somaticos de origem ps{quica presumível
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306 Sintomas especiais nao classificaveis em outra parte

307 Transtornos transitorios de inadaptagao a situaçoes espe-

ciais

308 Transtornos da connduta na infancia

309 Transtornos mentais, nao especificados como psicoticos,

associados com afec9oes somaticas

Deficiencia mental (310-315)

310 Deficiencia mental limiar

311 Deficiencia mental discreta

312 Deficiencia mental moderada

313 Deficiencia mental severa

314 Deficiencia mental grave

315 Deficiencia mental de grau nao especificado

VI. DOENQAS DO SISTEMA NERVOSO E DOS ÓRGAOS DOS SENTIDOS

Doenças inflamat6rias do sistema nervoso central (320-324)

320 Meningite
321 Flebite e tromboflebite dos seios venosos intracranianos

322 Abscessos intracraniano e intra-raquidiano

323 Encefalite, mielite e encefalomielite

324 Efeitos tardios de abscesso ou de infecgao piogenica in-

tracranianos

Doenças hereditarias e familiares do sistema nervoso (330-333)

330 Transtornos neuro-musculares hereditarios

331 Doenças hereditarias do sistema estrio-palídal

332 Ataxias hereditarias

333 Outras doengas hereditarias e familiares do sistema ner-

voso

Outras doengas do sistema nervoso central (340-349)

340 Eselerose multipla
341 Outras doengas desmielinizantes do sistema nervoso central

342 Paralisia agitante

343 Paralisia cerebral espasmodica infantil

344 Outras paralisias cerebrais

345 Epilepsia

346 Enxaqueca

347 Outras doengas do cerebro

12 CATEGORIAS DE TR2S ALGARISMOS
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348 Doengas dos neuronios motores

349 Outras doengas da medula espinhal

Doengas dos nervos e dos ganglios nervosos perifericos (350-
358)

350 Paralisia facial

351 Neuralgia do trigemeo

352 Neurite braquial

353 Ciatica

354 Polineurite e polirradiculite
355 Outras formas de neuralgia e de neurite, ou nao especi-

ficadas

356 Outras doengas dos nervos cranianos

357 Outras doengas dos nervos perifericos exceto do sistema

autonomo

358 Doenças do sistema nervoso periferico autonomo

Doenças inflamat6rias do o1ho (360-369)

360 Conjuntivite e oftalmia

361 Blefarite

362 Hordeolo

363 Ceratite

364 Irite

365 Coroidite

366 Outras inflamaq~oes do trato uveal

367 Inflamaçao do nervo otico e da retina

368 Inflamaçao das glandulas e dos condutos lacrimais

369 Outras doengas inflamatorias do olho

Outras doenqas e estados patol6gicos do olho (370-379)

370 Vicios de refragao

371 Opacidade da cornea

372 Pterígio

373 Estrabismo

374 Catarata
375 Glaucoma
376 Descolamento da retina

377 Outras doenças da retina e do nervo otico

378 Outras doenças do olho

379 Cegueira

Doenqas do ouvido e da ap6fise mast6ide (380-389)

380 Otite externa

13
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381 Otite media sem mengao de mastoidite

382 Otite media com mastoidite

383 Mastoidite sem mençao de otite media

384 Outras doenças infiamartrias do ouvido

385 Doença de Meniere

386 Otosclerose

387 Outras doengas do ouvido e da apofise mastoide

388 Surdo-mudez

389 Outros tipos de surdez

VII. DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATORIO

Febre reumática ativa (390-392)

390 Febre reumatica sem mençao de complicaçao card;aca

391 Febre reumatica com complicagoes cardiacas

392 Coreia

Doenças reumáticas cr6nicas do coraçao (393-398)

393 Doenças do pericardio

394 Doenças da valvula mitral

395 Doenças da valvula aortica

396 Doengas das valvulas mitral e aortica

397 Doenças de outras estruturas do endocardio

398 Outras doenças do coragao especificadas como reumaticas

Doenças hipertensivas (400-404)

400 Hipertensao maligna

401 Hipertensao essenciai benigna

402 Doença cardiaca hipertensiva

403 Doenga renal hipertensiva

404 Doença cardiorrenal hipertensiva

Doenças isquemicas do coraçao (410-414)

410 Enfarte agudo do miocardio

411 Outras formas agudas e sub-agudas da doença isquemica do

coragao

412 Doenga isquemica cronica do coraçao

413 Angina do peito

414 Doenga isquemica assintomatica do coragao

CATEGORIAS DE TR2S ALGARISMOS14
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Outras formas de doenga do cora9áo (420-429)

420 Pericardite aguda nao reumatica

421 Endocardite aguda e sub-aguda

422 Miocardite aguda

423 Doengas cronicas nao reumaticas do pericárdio

424 Doengas cronices do endocardio

425 Cardiomiopatia

426 Doenga pulmonar do coragao

427 Doengas sintomaticas do coragao

428 Outras formas de insuficiencia miocardica

429 Doengas mal definidas do coraçao

Doengas cerebrovasculares (430-438)

430 Hemorragia subaracnoidiana

431 Hemorragia cerebral

432 Oclusao das arterias pre-cerebrais

433 Trombose cerebral

434 Embolia cerebral

435 Isquemia cerebral transitoria

436 Doença cerebrovascular aguda, mas de causa mal definida

437 Doença cerebrovascular isquemica generalizada

438 Outras doenças cerebrovasculares e as mal definidas

Doengas das artérias, das arteriolas e dos capilares (440-448)

440 Arteriosclerose

441 Aneurisma aortico (nao sifilitico)

442 Outros aneurismas

443 Outras doenças dos vasos perifericos

444 Embolia e trombose arteriais

445 Gangrena

446 Poliarterite nodosa e outras doenças afins

447 Outras doengas das arterias e das arteriolas

448 Doengas dos capilares

Doenças das veias e dos linfáticos e outras doenças do apare-

lho circulatório (450-458)

450 Embolia e enfarte pulmonares

451 Flebite e tromboflebite

452 Trombose da veia porte

15
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453 Outras embolias e tromboses das veias

454 Veias varicosas das extremidades inferiores

455 Hemorroidas

456 Veias varicosas de outras localizagoes

457 Doenças nao infecciosas dos linfaticos

458 Outras doengas do aparelho circulatorio

VIII. DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATORIO

Infecg5es respiratorias agudas (exceto a gripe ou influenza)

(460-466)

460 Rinofaringite aguda (resfriado comum)

461 Sinusíte aguda

462 Faringite aguda

463 Am.id.alte aguda

464 Laringite e traquelte agudas

465 Infecçao aguda das vias respiratorias superiores de loca-

lizagao multipla ou nao especificada

466 Bronquite e bronquiolite agudas

Gripe (470-474)

470 Gripe nao especificada

471 Gripe com pneumonia

472 Gripe com outras manifestagoes respiratorias

473 Gripe com manifestaçoes digestivas

474 Gripe com manifestaçoes nervosas

Pneumonia (480-486)

480 Pneumonia por virus

481 Pneumonia pneumococica

482 Outras pneumonias bacterianas

483 Pneumonia devida a outro germe especificado

484 Pneumonia intersticial aguda

485 Broncopneumonia nao especificada

486 Pneumonia nao especificada

Bronquite, enfisema e asma (490-493)

490 Bronquite nao especificada

491 Bronquite cronica
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492 Enfisema

493 Asma

Outras doenças das vias respirat6rias superiores (500-508)

500 Hipertrofia das amidalas e vegetaçoes adenoides

501 Abscesso periamidaliano

502 Faringite e rinofaringite crSnicas

503 Sinusite cronica

504 Desvio do septo nasal

505 Polipo nasal

506 Laringite cronica

507 Febre do feno

508 Outras doengas das vias respiratorias superiores

Outras doenças do aparelho respiratorio (510-519)

510 Empiema

511 Pleuris

512 Pneumotorax espontaneo

513 Abscesso do pulmao

514 Congestao e hip6stase pulmonares

515 Pneumoconiose devida i sílica ou aos silicatos

516 Outras pneumoconioses e doengas analogas

517 Outras pneumonias intersticiais cronicas

518 Bronquectasia

519 Outras doengas do aparelho respiratorio

IX. DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO

Doengas da cavidade bucal, das glandulas salivares e dos maxi-
lares (520-529)

520 Transtornos do desenvolvimento e da erupgao dos dentes

521 Doenças dos tecidos dentarios duros

522 Doengas da polpa e dos tecidos periapicais

523 Doengas periodontais

524 Anomalias dentofaciais, inclusive a maloclusao

525 Outras doengas e entidades patologicas dos dentes e de

suas estruturas de sustentagao

526 Doengas dos maxilares

527 Doengas das glandulas salivares
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528 Doengas dos tecidos moles da cavidade oral, exceto gengi-

vas e lingua

529 Doengas da lingua e outros estados patologicos orais

Doennas do esofago, do est6mago e do duodeno (530-537)

530 Doengas do esofago

531 Úlcera do estomago

532 Úlcera do duodeno

533 Úlcera peptica de localizaçao nao especificada

534 Úlcera gastrojejunal

535 Gastrite e duodenite

536 Transtornos funcionais do estomago

537 Outras doenças do estomago e do duodeno

Apendicite (540-543)

540 Apendicite aguda

541 Apendicite nao especificada

542 Outras formas de apendicite

543 Outras doenças do apendice

Hernia da cavidade abdominal (550-553)

550 Harnia inguinal sem mençao de obstruçao

551 Outras hernias da cavidade abdominal sem mengao de obs-

truçao
552 Hernia inguinal com obstrugao

553 Outras hernias da cavidade abdominal com obstrugao

Outras doengas do intestino e do perit6nio (560-569)

560 Obstrugao intestinal sem mençao de hernia

561 Gastrenterite e colite de origem nao infecciosa, exceto a

colite ulcerativa

562 Diverticulos do intestino

563 Enterite cronica e colite ulcerativa

564 Transtornos funcionais dos intestinos

565 Fissura e fistula do anus

566 Abscessos das regioes anal e retal

567 Peritonite

568 Aderencias peritoneais

569 Outras doengas dos intestinos e do peritonio

Doenças do fLigado, da vesicula biliar e do pancreas (570-577)

570 Necrose aguda e sub-aguda do figado
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571 Cirrose hepatica

572 Hllepatite supurativa e abscesso hepatico

573 Outras doengas do fígado

574 Colelitiase

575 Colecistite e colangite sem mengao de cálculos biliares

576 Outras doengas da vesícula biliar e das vias biliares

577 Doenças do pancreas

X. DOENÇAS DO APARELHO GENITURINARIO

Nefrite e nefrose (580-584)

580 Nefrite aguda

581 Síndrome nefrotica

582 Nefrite cronica

583 Nefrite nao especificada

584 Esclerose renal nao especificada

Outras doenças do aparelho urinario (590-599)

590 Infecçoes do rim

591 Hidronefrose

592 Calculos do rim e do ureter

593 Outras doengas do rim e do ureter

594 Cálculos de outras partes do aparelho urinario

595 Cistite

596 Outras doengas da bexiga

597 Uretrite (nao venerea)

598 Estreitamento uretral

599 Outras doengas do aparelho urinario

Doenças dos orgaos genitais do homem (600-607)

600 Hiperplasia da prostata

601 Prostatite

602 Outras doengas da prostata

603 Hidrocele

604 Orquite e epididimite

605 Hipertrofia prepucial e fimose

606 Esterilidade do homem

607 Outras doengas dos orgaos genitais do homem

APARELHO GENITURINARIO 19
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Doengas da mama, do ovario, da trompa de Fal6pio e do paramé-

trio (610-616)

610 Doenn cristica cranica da mama

611 Outras doenas da mama

612 Salpingite e ovarite agudas

613 Salpingite e ovarite cronicas

614 Salpingite e ovarite nao especificadas

615 Outras doenças do ovario e da trompa de FaSlopio

616 Doengas do parametrio e do peritonio pelvico da mulher

Doengas do útero e dos outros órgaos genitais da mulher (620-

629)

620 Doengas infecciosas do colo do utero

621 Outras doengas do colo do utero

622 Doenças infecciosas do utero ecet lo do o itero);, da

vagina e da vulva

623 Prolapso uterovaginal

624 Posiçao anormal do utero

625 Outras doengas do utero

626 Transtornos da menstruagao

627 Sintomas da menopausa

628 Esterilidade da mulher

629 Outras doengas dos orgaos genitais da mulher

XI. COMPLICACOES DA GRAVIDEZ, DO PARTO E DO PUERPÉRIO

Complicaçoes da gravidez (630-634)

630 Tnfecgoes do aparelho genital durante a gravidez

631 Gravidez ectopica

632 Hemorragias da gravidez

633 Anemias da gravidez

634 Outras complicaçoes da gravidez

Infecqoes urinarias e toxemias da gravidez e do puerperio

(635-639)

635 Infecçoes urinarias surgidas durante a gravidez e o puer-

perio

636 Doença renal surgida durante a gravidez e o puerperio

637 Pre-eclampsia, eclampsia e toxemia nao especificada

638 Hiperamese gravidica

639 Outras toxemias da gravidez e do puerperio
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Ab6rto (640-645)

640 AbSrto induzido por indicaçoes medicas

641 Ab^rto induzido por outras indica9oes admitidas legal-

mente

642 Ab^rto induzido por outras razoes

643 Ab^rto espontaneo

644 Aborto neo especificado como induzido nem espontaneo

645 Outros abortos

Parto (650-662)

650 Parto sem mençao

651 Parto complicado

ante-partum

652 Parto complicado

653 Parto complicado

654 Parto complicado

655

656

657

Parto complicado

Parto complicado

Parto complicado

de complicagao

por placenta prévia ou por hemorragia

por retençao de placenta

por outras hemorragias post-partum

por anormalidade da bacia ossea

por desproporçao entre o feto e a bacia

por apresentaçao anormal do feto

por trabalho prolongado de outra origem

658 Parto com laceragao do perineo sem mençao de outra lace-

raçao

659 Parto com rotura do utero

660 Parto com outros traumas obstetricos

661 Parto com outras complicaçoes

662 Morte durante a anestesia administrada em parto nao com-

plicado

Complicaqçes do puerpério (670-678)

670 Infecçao do parto e do puerperio

671 Flebite e trombose puerperais

672 Pirexia de origem desconhecida ocorrida durante o puerpe-

rio

673 Embolia pulmonar puerperal

674 Hemorragia cerebral durante o puerperio

675 Discrasias sanguíneas do puerperio

676 Anemia do puerperio

677 Outras complicaçoes ou nao especificadas, ocorridas du-

rante o puerperio

678 Mastite e outros transtornos da lactaçao

GRAVDEZ PATOPUERPnÉRIO 21
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XII. DOENÇAS DA PELE E DO TECIDO CELULAR SUBCUTANEO

Infecçoes da pele e do tecido celularsubcutaneo (680-686)

680 Furunculo

681 Celulite dos dedos da mao e do pe

682 Outras celulites e abscessos

683 Linfadenite aguda

684 Impetigo

685 Cisto pilonidal

686 Outras infecçoes locais da pele e do tecido

cutaneo

Outras doenças inflamatórias da pele e do tecido

cutaneo (690-698)

celular sub-

celular sub-

690 Dermatite seborreica

691 Eczema infantil e estados patologicos afins

692 Outras dermatites e eczemas

693 Dermatite herpetiforme

694 Penfigo

695 Afecçoes eritematosas

696 Psoriase e transtornos afins

697 Liquen

698 Prurido e afecçoes afins

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

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

Calos e calosidades

Outras afeccoes hipertroficas e atroficas da pele

Outras dermatoses

Doenças das unhas

Doenças do pelo e dos fol;culos pilosos

Doenças das glandulas sudor;paras

Doenças das gl2ndulas sebaceas

Ulcera cronica da pele

Urticaria

Outras doenças da pele

22
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XIII. DOENgAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO CONJUN-

TIVO

Artrite e reumatismo, exceto a febre reumática (710-718)

710 Artrite aguda devida a germes piogenicos
711 Artrite aguda nao piogenica

712 Artrite reumat6ide e estados patologicos afins

713 Osteoartrite e estados patologicos afins

714 Outras formas,especificadas, de artrite
715 Artrite nao especificada
716 Polimiosite e dermatomiosite

717 Outros reumatismos nao articulares

718 Reumatismo nao especificado

Osteomielite e outras doencas dos ossos e das articulaçoes
(720-729)

720 Osteomielite e periostite

721 Osteite deformante

722 Osteocondrose

723 Outras doengas dos ossos

724 Desarranjos internos das articulaçoes

725 Deslocamento de disco intervertebral

726 Afecçao da articulaagio sacriliaca

727 Ancilose articular

728 Sindromes dolorosas de origem vertebral

729 Outras doengas das articulaçoes

Outras doenças do sistema osteomuscular (730-738)

730 Joanete

731 Sinovite, bursite e tenossinovite

732 Miosites infecciosas e outras doengas inflamat6rias dos

tendoes e das aponeuroses

733 Outras doengas dos musculos, dos tendoes e das aponeuro-

ses

734 Doengas difusas do tecido conjuntivo

735 Desvio da coluna vertebral

736 Pe plano

737 Hallux valgus e varus

738 Outras deformidades
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XIV. ANOMALIAS CONG2NITAS

740 Anencefalia

741 Espinha bifida

742 Hidrocefalia congenita

743 Outras anomalias congenitas do sistema nervoso

744 Anomalias cong^nitas do olho

745 Anomalias congenitas do ouvido, da face e do pescoço

746 Anomalias cong^nitas do coraçao

747 Outras anomalias congenitas do aparelho circulatorio

748 Anomalias congenitas do aparelho respiratorio

749 Fissura da abobada palatina e labio leporino

750 Outras anomalias congenitas da parte superior do tubo di-

gestivo

751 Outras anomalias congenitas do aparelho digestivo

752 Anomalias congenitas dos orgaos genitais

753 Anomalias congenitas do aparelho urinario

754 Pe torto (cong^nito)

755 Outras anomalias congenitas dos membros

756 Outras anomalias congénitas do sistema osteo-muscular

757 Anomalias congenitas da pele, do pelo e das unhas

758 Outras anomalias congenitas,e as nao especificadas

759 Sindromes congenitas que afetam a multiplos aparelhos e

sistemas

XV. CERTAS CAUSAS DA MORBIDADE E DE MORTALIDADE

PERINATAIS

760 Doenças cronicas dos aparelhos circulatorio e genliturina-

rio da mae

761 Outras afecçoes da mae nao relacionadas com a gravidez

762 Toxemias da gravidez

763 Infec~oes maternas ante e intra-partum

764 Parto distocico por anomalia dos ossos, orgaos ou tecidos

da bacia

765 Parto distocico por desproporçao feto-pelvica, mas sem

mençao de anomalia da bacia

766 Parto distocico por posiçao anormal do feto

767 Parto distocico por anomalia dinamica do trabalho de par-
to

768 Parto distocico por outras complicacoes, ou nao espe-

cificadas

769 Outras complicaçoes da gravidez e do parto
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770 Afecçoes da placenta

771 Afecges do cordao umbilical

772 Lesao ocorrida durante o nascimento,sem mençao de causa

773 Interrupgao da gravidez

774 Doenga hemol{tica do recem-nascido com kernicterus

775 Doenga hemolítica do recem-nascido, sem mengao de kernic-

terus

776 Afecgoes anoxicas e hipoxicas nao classificadas em outra

parte

777 Imaturidade nao especificada

778 Outras afecçoes do feto ou do recem-nascido

779 Morte fetal de causa desconhecida

XVI. SINTOMAS E ESTADOS MÓRBIDOS MAL DEFINIDOS

Sintomas relativos aos aparelhos ou orgaos do corpo humano

(780-789)

780 Certos sintomas relativos ao sistema nervoso e aos orgaos

dos sentidos

781 Outros sintomas relativos ao sistema nervoso e aos orgaos

dos .sentidos

782 Sintomas relativos ao aparelho cardiovascular e ao siste-

ma linfatico

783 Sintomas relativos ao aparelho respiratorio

784 Sintomas relativos a parte superior do tubo digestivo

785 Sintomas relativos ao abdome e a parte inferior do tubo

digestivo

786 Sintomas relativos ao aparelho geniturinario

787 Sintomas relativos aos membros e as articulagoes

788 Outros sintomas gerais

789 Componentes urinarios anormais de causa nao especificada

Doengas mal definidas (790-796)

790 Nervosismo e debilidade

791 Cefaleia

792 Uremia

793 Observagao, sem necessidade de outros cuidados medicos

794 Senilidade sem mengao de psicose

795 Morte subita (de causa desconhecida)

796 Outras causas mal definidas e desconhecidas de morbidade

e de mortalidade
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EXVII. ACIDENTES, ENVENENAMENTOS E VIOLÉNCIAS

(CAUSA EXTERNA)

Acidentes de estrada de ferro (E800-E807)

E800S Acidente de estrada de ferro por coliseo com material
rodante

E801 Acidente de estrada de ferro por colisao com outro ob-
jeto

E802 Acidente de estrada de ferro por descarrilhamento sem co
lisao previa

E803 Acidente de estrada de ferro por explosao, incendio ou
fogo

E804 Acidente por queda dentro de, sobre,ou de um trem

E805 Acidente por golpe causado por material rodante de estra
da de ferro

E806 Outros acidentes especificados de estrada de ferro

E807 Acidente de estrada de ferro de natureza nao especifica-
da

Acidentes de tránsito de veiculos a motor (E810-E819)

E810 Acidente de transito por colisao entre um velculo a mo-
tor e um trem

E811 Acidente de transito por colisao entre um veleulo a mo-
tor e um bonde

E812 Acidente de transito por colisao entre dois ou mais vei-
culos a motor

E813 Acidente de transito por colisao entre um ve{culo a mo-
tor e outro tipo de veiculo

E814 Acidente de transito por colisao entre um velculo a mo-
tor e um pedestre

E815 Outros acidentes de transito por colisao de velculo a do
tor

E816 Acidente de transito por perda do controle de um veículo
a motor, sem colisao

E817 Acidente de transito ocorrido ao subir ou descer de um
veiculo a motor, sem colisao

E818 Outros acidentes de transito de velculos a motor, sem co
lisao

E819 Acidente de transito de vetculo a motor, de natureza nao
especificada

Acidentes de velculos a motor, exceto os de tránsito (E820-
E823)

E820 Acidente de velculo a motor, exceto os de transito, por
colisao com um objeto em movimento

E821 Acidente de veiculo a motor, exceto os de transito, por
colisao com um objeto fixe

E822 Acidente de velculo a motor, exceto os de transito, ocor
rido ao subir ou descer de um velculo a motor
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E823 Acidente de veículo a motor, exceto os de transito, de
outra natureza e de natureza nao especificada

Acidentes de outros veiculos de estrada (E825-E827)

E825 Acidente causado por um bonde

E826 Acidente causado por um veiculo a pedal

E827 Acidente causado por outros veículos de estrada nao mo-
torizados

Acidentes em transportes por água (E830-E838)

E830 Acidente de transporte por agua que cause submersao

E831 Acidente de transporte por agua que cause outro tipo de
lesao

E832 Outras formas de submersao ou afogamento acidentais em
transporte por agua

E833 Queda das escadas ou das escadas portateis ocorrida em
transporte por agua

E834 Outras quedas de um nivel a outro ocorridas em transpor-
te por agua

E835 Outras quedas, e as nao especificadas, ocorridas em
transporte por agua

E836 Acidente de maquinaria ocorrído em um transporte por
agua

E837 Acidente por explosao, incandio ou fogo, ocorrido em
transporte por agua

E838 Outros acidentes, ou nao especificados, ocorridos em
transporte por agua

Acidentes de transPortes áereo e espacial (E840-E845)

E840 Acidente de uma aeronave a motor durante a decolagem ou
a aterrissagem

E841 Outros acidentes, ou nao especificados, de uma aeronave
a motor

E842 Acidente de uma aeronave nao motorizada

E843 Queda ocorrida dentro de, sobre ou de uma aeronave

E844 Outros acidentes especificados de transporte aereo

E845 Acidente de nave espacial

Envenenamentos acidentais por drogas e medicamentos (E850-E859)

E850 Envenenamento acidental por antibioticos e outras subs-

tancias antiinfecciosas

E851 Envenenamento acidental por hormonios e seus substitutos

sinteticos

E852 Envenenamento acidental por substancias de agao princi-

palmente geral e hematologica
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E853 Envenenamento acidental por analgesicos e antipireticos

E854 Envenenamento acidental por outros sedativos e hipnoti-
cos

E855 Envenenamento acidentai por drogas que atuem sobre o sis
tema nervoso autonomo e por drogas psicoterapeuticas -

E856 Envenenamento acidental por outros agentes depressores e
estimulantes do sistema nervoso central

E857 Envenenamento acidental por drogas que atuem principal-
mente sobre o aparelho cardiovascular

E858 Envenenamento acidental por drogas que atuem principal-
mente sobre o aparelho gastrintestinal

E859 Envenenamento acidental
nao especificados

Envenenamentos acidentais por
quidas (E860-E869)

E860 Envenenamento acidental

E861 Envenenamento acidental
limpeza e polimento

E862 Envenenamento acidental

E863 Envenenamento acidental
tintas e vernizes

E864 Envenenamento acidental
tros solventes

E865 Envenenamento acidental
adubos

E866 Envenenamento acidental
res

por outras drogas e medicamentos

outras substancias s6lidas e lI-

por alcool

por substancias empregadas para

por substancias desinfetantes

por substancias utilizadas como

por produtos do petroleo e ou-

por pesticidas, fertilizantes e

por metais pesados e seus vapo-

E867 Envenenamento acidental por substancias corrosivas e
causticas nao classificalas em outra parte

E868 Envenenamento acidental por alimentos nocivos e plantas
venenosas

E869 En-veaenamento acidental por ou tras substancias sl-das e
llquidas, ou nao especificadas

Envenenamentos acidentais por gases e vap5res (E870-E877)

E870 Envenenamento acidental por gas distribuido por tubula-
ç5o

E871 Envenenamento acidental por gas liquefeito de petroleo
distribuído mediante recipientes moveis

E872 Envenenamento acidental por outros gases de iluminaçao

E873 Envenenamento acidental por gas de escape de veiculos a

motor

E874 Envenenamento acidental por monoxido de carbono origina-

do pela combustao incompleta de combustiveis de uso do

mestico
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E875 Envenenamento acidental por outros gases que contenham
monoxido de carbono

E876 Envenenamento acidental por outros gases e vapores

E877 Envenenamento acidental por gases e vapores nao especi-
ficados

Quedas acidentais (E880-E887)

E880 Queda em, ou de, escadas ou degraus
E881 Queda em, ou de, escadas de mao ou andaimes
E882 Queda de, ou fora de, um edificio ou outro tipo de cons-

trugao

E883 Queda dentro de um buraco ou outra abertura na superfi-
cie

E884 Outras quedas de um nivel a outro

E885 Queda no mesmo nivel por escorregao, tropegao ou traspes

E886 Queda no mesmo nlvel por colisao com, ou empurrao dado
por outra pessoa

E887 Outras quedas, ou nao especificadas

Acidentes causados pelo fogo e chamas (E890-E899)

E890 Acidente causado por incendio em uma habitagao particu-
lar

E891 Acidente causado por incendio em outros edificios ou em
outros tipos de construgao

E892 Acidente causado por incendio em lugares que nao sejam
edificios ou outras construçoes

E893 Acidente causado por combustao das vestes

E894 Acidente causado por combustao de material altamente in-
flamavel

E895 Acidente causado por fogo controlado em uma habitaçao
particular

E896 Acidente causado por fogo controlado em outro edificio
ou outras construçoes

E897 Acidente causado por fogo controlado em um lugar que nao
seja um edificio ou outra construgao

E898 Acidente causado por outros fogos ou chamas, especifica-
dos

E899 Acidente causado por fogo nao especificado

Acidentes devidos a fat5res naturais e ambientais (E900-E909)

E900 Calor excessivo

E901 Frio excessivo

E902 Pressao atmosferica alta e baixa

E903 Efeitos dos movimentos em viagem

E904 Fome, sede, exposigao aos elementos e negligencia

E905 Mordeduras e picadas de animais e insetos venenosos

E906 Outros acidentes causados por animais
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E907 Raio

E908 Cataclismo

E909 Acidentes devidos a outros fatores naturais e ambientais

Outros acidentes (E910-Eq29)

E910 Afogamento e submersao acidentais

E911 Aspiragao e ingestao de alimentos que provoquem obstru-
çao ou sufocaçao

E912 Aspiraçao e ingestao de qualquer outro objeto que provo-
que obstruçao ou sufocagao

E913 Sufocaçao mecanica acidental

E914 Penetraçao acidental de corpo estranho no olho e seus
anexos

E915 Penetraçao acidental de corpo estranho em outro orificio
natural

E916 Impacto acidental raisado pela queda de um objeto

E917 Impacto acidental contra objetos

E918 Acidente devido a aprisionamento dentro de, ou entre,ob-
jetos

E919 Acidente causado por esforço excessivo e movimentos mui-
to vigorosos

E920 Acidente causado por instrumentos cortantes ou penetran-
tes

E921 Acidente causado pela explosao de um recipiente sob pres
sao

E922 Acidente causado por arma de fogo

E923 Acidente causado por material explosivo

E924 Acidente causado por substancias quentes, por liquido
corrosivo e pelo vapor

E925 Acidente causado pela corrente eletrica

E926 Acidente causado por irradia~oes

E927 Acidentes de velculos nao classificaveis em outra parte

E928 Acidentes com máquina nao classificaveis em outra par-
te

E929 Outros acidentes, ou nao especificados

Complicaçoes e acidentes orovocados por intervençoes cirúrgi-
cas e medicas (E930-F936)

E930 Complicaçoes e acidentes provocados por procedimentos te
rapeuticos operatorios

E931 Complicaçoes e acidentes provocados por outros procedi-
mentos terapeuticos, ou nao especificados

E932 Complicaçoes e acidentes provocados por procedimentos
usados com fins diagnosticos

E933 Complicaçoes e acidentes provocados por vacinas bacteria
nas empregadas com fins profilaticos

3n CATECORIAS DE TRP.S AL~GARISMOS



CAUSA EXTERNA DA tESAD 31

E934 Complica~oes e acidentes provocados por outras vacinas
empregadas com fins profilaticos

E935 Complicagoes e acidentes provocados por outros procedi-

mentos empregados com fins profilaticos

E936 Complicaçoes e acidentes provocados por outros procedi-
mentos nao terapeuticos

Efeitos tardios das lesoes provocadas por acidentes (E940-E949)

E940 Efeitos tardios de acidente de veiculo a motor

E941 Efeitos tardios de outros acidentes de transporte

E942 Efeitos tardios de envenenamento acidental

E943 Efeitos tardios de queda acidental

E944 Efeitos tardios de acidente causado pelo fogo

E945 Efeitos tardios de acidente devido a fatores naturais ou
ambientais

E946 Efeitos tardios de outros acidentes

E947 Efeitos tardios de intervençao cirurgica

E948 Efeitos tardios de irradiag~oes

E949 Efeitos tardios de outros procedimentos medicos e cirur-
gicos

Suicidio e lesoes auto-infligidas (E950-E959)

E950 Suicidio e envenenamento auto-infligido por substancias
salidas ou liquidas

E951 Suicidio e envenenamento auto-infligido por meio de gas
de uso domestico

E952 Suicidio e envenenamento auto-infligido por meio de ou-
tros gases

E953 Suicidio e lesao auto-infligida por enforcamento, estran
gulamento ou sufocaco

E954 Suicidio e lesao auto-infligida por submersao (afogamen-
to)

E955 Suicidio e lesao auto-infligida por armas de fogo e ex-
plosivos

E956 Suicidio e lesao auto-infligida por instrumentos cortan-
tes e penetrantes

E957 Suicidio e lesao auto-infligida pór precipitagao de um

lugar elevado

E958 Suicidio e lesao auto-infligida por outros procedimentos

e pelos nao especificados

E959 Efeitos tardios de lesoes auto-infligidas

Homicidios e lesoes provocadas intencionalmente por outras pes
soas (E960-E969)

E960 Luta, briga e violaçao
E961 Ataque com substancias corrosivas ou causticas, exceto

venenos
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E962 Envenenamento intencional provocado por outra pessoa

E963 Homicidio por enforcamento e estrangulamento

E964 Homicldio por submersao (afogamento)

E965 Ataque com arma de fogo e explosivos

E966 Ataque com instrumentos cortantes e penetrantes

E967 Homicidio por precipitaqao de lugar elevado

E968 Ataque por outros procedimentos especificados e pelos
nao especificados

E969 Efeitos tardios de lesao infligida intencionalmente por
outra pessoa

Intervengao legal (E970-E978)

E970 Lesao por intervencao legal com armas de fogo

E971 Lesao por intervençao legal com explosivos

E972 Lesao por intervençao legal com gases

E973 Lesao por intervcn9ao legal com objetos contlundentes

E974 Lesao por intervençao legal com instrumentos cortantes e
penetrantes

E975 Lesao por intervencao legal com o emprego de outros
meios especificados

E976 Lesao por intervencao legal com meios nao especificados

E977 Efeitos tardios de lesao infligida por intervengao legal

E978 Execugao legal

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

E980 Envenenamento por substancias solidas ou liquidas do
qual se ignora se foi acidental ou intencionalmente
infligido

E981 Envenenamento por gases de uso domestico do qual se igno
ra se foi,- acidental ou intencionalmente infligido

E982 Envenenamento por outros gases do qual se ignora se foi
acidental ou intencionalmente infligido

E983 Lesao por enforcamento e estrangulamento da qual se igno
ra se foi acidental ou intencionalmente infligida

E984 Lesao por submersao (afogamento) da qual se ignora se
foi acidental ou intencionalmente infligida

E985 Lesao por arma de fogo e explosivos da qual se ignora se
foi acidental ou intencionalmente infligida

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

E987 Lesao devida a precipitacao de lugar elevado da qual se
ignora se foi acidental ou intencionalmente infligida
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E988 Lesoes causadas por outros meios especificados e pelos

nao especificados das quais se ignora se foram aciden
tal ou intencionalmente infligidas

E989 Efeitos tardios de lesao da qual se ignora se foi aciden
tal ou intencionalmente infligida

Lesoes resultantes de operaçoes de guerra (E990-E999)

E990 Lesao por fogo e incendio em operaçoes de guerra

E991 Lesao por balas e fragmentos em operaçoes de guerra

E992 Lesao devida a explosao de armamento naval em operagoes

de guerra

E993 Lesao devida a explosao de outros armamentos em opera-

goes de guerra

E994 Lesao por destruigao de aeronave em operaçoes de guerra

E995 Lesao produzida por outros meios empregados, ou nao
especificados, em operagoes de guerra convencional

E996 Lesao produzida por armas nucleares em operagoes de guer

ra

E997 Lesao produzida por outras formas de guerra nao conven-
cional

E998 Lesao devida a operaçoes de guerra, mas ocorrida depois

de haver cessado as hostilidades

E999 Efeitos tardios de lesao devida a operaçoes de guerra

NXVII. ACIDENTES, ENVENENAMENTOS E VIOLENCIAS (NATU-
REZA DA LESAO)

Fraturas do cranio, da coluna vertebral e do tronco (N800-N809)

N800 Fratura da abobada do cranio

N801 Fratura da base do cranio

N802 Fratura dos ossos da face

N803 0utras fraturas do cranio e as nao especificadas

N804 Fraturas multiplas atingindo o cranio ou a face com ou-

tros ossos

N805 Fratura e luxacao com fratura, da coluna vertebral, sem

mençao de lesao da medula espinhal

N806 Fratura e luxaçao com fratura, da coluna vertebral, com

lesao da medula espinhal

N807 Fratura de costela (ou costelas), do esterno e da laringe

N808 Fratura da bacia

N809 Fraturas multiplas, e as mal definidas, do tronco
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Fraturas do membro superior (N810-N819)

N810 Fratura da clav•cula

N811 Fratura do omoplata

N812 Fratura do umero

N813 Fratura do radio e do cubito

N814 Fratura de um ou de varios ossos do carpo

N815 Fratura de um ou de varios ossos do metacarpo

N816 Fratura de uma ou de varias falanges da mao

N817 Fraturas mGultiplas dos ossos da mao

N818 0utras fraturas, as multiplas e as mal definidas, do mem
bro superior

N819 Fraturas multiplas de ambos os membros superiores ou de
membro superior com uma ou mais costelas ou o esterno

Fraturas do membro inferior (N820-N829)

N820 Fratura do colo do femur

N821 Fratura de outras partes, e de partes nao especificadas,
do femur

N822 Fratura da rotula

N823 Fratura da tibia e do peronio

N824 Fratura do tornozelo

N825 Fratura de um ou mais ossos do tarso e do metatarso

N826 Fratura de uma ou mais falanges do pe

N827 Outras fraturas, as multiplas e as mal definidas, de mem
bro inferior

N828 Fraturas multiplas 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 esterno

N829 Fratura de ossos nao especificados

Luxaçoes sem fratura (N830-N839)

N830 Luxagao temporo-mandibular

N831 Luxaçao do ombro

N832 Luxaçao do cotovalo

N833 Luxa~ao do punho

N834 Luxaçao de dedo da mao

N835 Luxagao do quadril

N836 Luxagao do joelho

N837 Luxagao do tornozelo

N838 Luxagao do pe

N839 Outras luxaçoes, as multiplas e as mal definidas
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Entorses e distensoes das articulaqoes e dos músculos adjacen-
tes (N840-N848)

N840 Entorses e distensoes do ombro e do brago

N841 Entorses e distensoes do cotovelo e do antebraço

N842 Entorses e distensoes do punho e da mao

N843 Entorses e distensoes do quadril e da coxa

N844 Entorses e distensoes do joelho e da perna

N845 Entorses e distensoes do tornozelo e do pe

N846 Entorses e distensoes da regiao sacriliaca

N847 Entorses e distensoes de outras partes e de partes nao
especificadas do dorso

N848 Outros entorses e distensoes ou mal definidos

Traumatismos intracranianos (exceto os associados com a fratu-
ra do cranio) IN850-N854)

N850 Concussao do cerebro

N851 Laceragao e contusao cerebrais

N852 Hemorragias subaracnoidiana, subdural e extradural, con-
secutivas a traumatismo (sem mengao de laceraçao ou
contusao cerebrais)

N853 Outras hemorragias intracranianas, e as nao especifica-
das, consecutivas a traumatismo (sem mengao de dilace-
ragao ou contusao cerebrais)

N854 Lesao traumática intracraniana de outra natureza e de na
tureza nao especificada

Traumatismos internos do t6rax, do abdome e da bacia (N860-
N869)

N860 Pneumotorax e hemotorax traumaticos

N861 Traumatismo do coragao e do pulmao

N862 Traumatismo de outros orgaos intratoracicos e de orgaos
intratoracicos nao especificados

N863 Traumatismo do trato gastrintestinal

N864 Traumatismo do fígado

N865 Traumatismo do bago

N866 Traumatismo do rim

N867 Traumatismo dos orgaos da bacia

N868 Traumatismo de outros orgaos intra-abdominais, ou n5o.
especificados

N869 Traumatismo interno nao especificado ou atingindo os or-
gaos intratoracicos ou orgaos intra-abdominais

Laceraçoes e ferimentos da cabega, pescogo e tronco (N870-N879)

N870 Ferimento do olho e da orbita
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N871 Enucleaqao do blho

N872 Ferimento do ouvido

N873 Outras laceraçoes da cabega , ou nao especificadas

N874 Feriment o do pescoao

N875 Ferimento da parede toracica (anterior)

N876 Ferimento dorso-lombar

N877 Ferimento da nadega

N878 Ferimento dos orgaos genitais (externos), inclusive a am
putagao traumatica

N879 Outros ferimentos, os multiplos , ou nao especificados,
da cabega, pescoço e tronco

Laceraq5es e ferimentos do membro superior (N880-N887)

N880 Ferimento do ombro e do brago

N881 Ferimento do cotovelo, do antebraço e do punho

N882 Ferimento da mao, exceto o limitado aos dedos

N883 Ferimento de um ou de varios dedos da mao

N884 Ferimentos multiplos, ou nao especificados, do membro
superior

N885 Amputaçao traumatica (completa ou parcial) do polegar

N886 Amputagao traumatica (completa ou parcial) de outro(s)
dedo(s) da mao

N887 Amputagao traumatica (completa ou parcial) da extremida-
de superior ou da mao

Laceraçoes e ferimentos do membro inferior (N890-N897)

N890 Ferimento do quadril e da coxa

N891 Ferimento do joelho, da perna e do tornozelo

N892 Ferimento do pe, exceto o limitado a um ou a varios de-
dos

N893 Ferimento de um ou de varios dedos do pe

N894 Ferimentos multiplos, ou nao especificados, do membro
inferior

N895 Amputagao traumatica (completa ou parcial) de um ou de
varios dedos do pe

N896 Amputaçao traumatica (completa ou parcial) do pe

N897 Amputaçao traumatica (completa ou parcial) de um ou de
ambos membros inferiores

Laceraçoes e ferimentos de localizaao múltirla (N900-N907)

N900 Ferimentos multiplos de ambos os membros superiores

N901 Ferimentos multiplos de ambos os membros inferiores

N902 Ferimentos multiplos de um ou de ambos os membros supe-
riores com um ou ambos os inferiores
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N903 Ferimentos multiplos de ambas as maos

N904 Ferimentos mGltiplos da cabega com um ou mais membros

N905 Ferimentos multiplos do tronco com um ou mais membros
N906 Ferimentos multiplos da face com um ou mais membros
N907 Ferimentos mnltiplos de outras localizagoes e de locali-

zagao nao especificada

Lesoes superficiais (N910-N918)

N910 Lesao superficial da face, do pescogo e do couro cabelu-
do

N911 Lesao superficial do tronco

N912 Lesao superficial do ombro e do brago

N913 Lesao superficial do cotovelo, do antebraço e do punho

N914 Lesao superficial de uma ou das duas maos, exceto a
limitada a um ou a varios dedos

N915 Lesao superficial de um ou de varios dedos da mao

N916 Lesao superficial do quadril, da coxa, da perna e do tor
nozelo

N917 Lesao superficial do pe e de um ou de varios dedos

N918 Lesoes superficiais de outras localizagoes, de localiza-
goes multiplas, ou nao especificadas

i

Contusoes e esmagamentos sem alteragao da superficie cutánea
(N920-N929)

N920 Contusao da face, do couro cabeludo e do pescogo, exceto
a do olho ou olhos

N921 Contusao do olho e da orbita

N922 Contusao do tronco

N923 Contusao do ombro e do brago

N924 Contusao do cotovelo, do antebrago e do punho

N925 Contusao de uma ou das duas maos, exceto a limitada a um
ou a varios dedos

N926 Contusao de um ou de varios dedos da mao

N927 Contusao do quadril, coxa, perna e tornozelo

N928 Contusao do pe e de um ou varios dedos

N929 Contusoes de outras localizagoes, de localizag~oes multi-
plas, ou nao especificadas

Efeitos de cornos estranhos que penetram nor um orificio natu-
ral (N930-N939)

N930 Corpo estranho no olho e seus anexos

N931 Corpo estranho no ouvido
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N932 Corpo estranho no nariz

N933 Corpo estranho na faringe e laringe

N934 Corpo estranho nos bronquios e pulmao

N935 Corpo estranho na boca, esofago e estomago

N936 Corpo estranho no intestino e colon

N937 Corpo estranho no anus e reto

N938 Corpo estranho em parte nao especificada do tubo diges-
tivo

N939 Corpo estranho nas vias geniturinarias

Queimaduras (N940-N949)

N940 Queimadura limitada ao olho

N941 Queimadura limitada a face, cabega e pescogo

N942 Queimadura limitada ao tronco

N943 Queimadura limitada ao membro superior, exceto punho e
mao

N944 Queimadura limitada a um ou a ambos os punh os e a uma ou
a ambas as maos

N945 Oueimadura limitada a um ou a ambos os membros inferio-
res

N946 Queimadura que interesse a face, cabega e pescogo, com
um ou mais membros

N947 Queimadura atingindo o tronco com um ou mais membros

N948 Queimadura atingindo a face, cabega e pescogo, com o
tronco e um ou mais membros

N949 Queimaduras atingindo outras localizag~oes e localizagoes
nao especificadas

Traumatismos dos nervos e da medula esninhal (N950-N959)

N950 Traumatismo de um ou de ambos os nervos oticos

N951 Traumatismo de outro ou outros nervos cranianos

N952 Traumatismo de um ou mais nervos do brago

N953 Traumatismo de um ou mais nervos do antebrago

N954 Traumatismo de um ou mais nervos do punho e da mao

N955 Traumatismo de um ou mais nervos da coxa

N956 Traumatismo de um ou mais nervos da perna

N957 Traumatismo de um ou mais nervos do tornozelo e do pe

N958 Traumatismo da medula espinhal sem manifestagao
de traumatismo vertebral

N959 Outros traumatismos dos nervos,inclusive o traumatismo
de um nervo em varias partes

Efeitos adversos de substancias de açao medicinal (N960-N979)

N960 Efeitos adversos de antibioticos
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N961 Efeitos adversos

N962 Efeitos adversos
teticos

N963 Efeitos adversos
geral

N964 Efeitos adversos
hematologica

N965 Efeitos adversos

N966 Efeitos adversos

N967 Efeitos adversos

N968 Efeitos adversos
so central

N969 Efeitos adversos

N970 Efeitos adversos

N971 Efeitos adversos
voso central

N972 Efeitos adversos
bre o sistema

N973 Efeitos adversos
bre o aparelho

de outras substancias antiinfecciosas

de hormonios e de seus substitutos sin-

de substancias de ag~ao principalmente

de susbstancias de agao principalmente

de analgesicos e antipireticos

de anticonvulsivantes

de outros sedativos e hipnoticos

de outros depressores do sistema nervo-

dos anestesicos locais

de agentes psicoterapeuticos

de outros estimulantes do sistema ner-

de agentes que atuam principalmente so-
nervoso autonomo

dos agentes que atuam principalmente so
cardiovascular

N974 Efeitos adversos de drogas que atuam principalmente so-
bre o aparelho gastrintestinal

N975 Efeitos adversos dos diureticos

N976 Efeitos adversos dos agentes que atuam diretamente sobre
o sistema osteomuscular

N977 Efeitos adversos de outras drogas, ou nao especifica-
das

N978 Efeitos adversos de dois ou mais agentes medicinais em
combinagoes especificadas

N979 Efeitos adversos do alcool em combinagao com agentes me-
dicinais especificados

Efeitos t6xicos de substancias de procedencia nao predominan-
temente medicinal (N980-N989)

N980 Efeito toxico do alcool

N981 Efeito toxico dos produtos do petroleo

N982 Efeito toxico dos solventes industriais

N983 Efeito toxico das substancias aromaticas corrosivas ,aci
dos e hcalis causticos

N984 Efeito toxico do chumbo e seus compostos (incluindo suas
emanaçoes)
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N985 Efeito toxico de outros metais nao predominantemente me-
dicinais quanto A sua procedencia

N986 Efeito toxico do monoxido de carbono

N987 Efeito t-oxico de outros gsses emanaçoes ou vapores

N988 Efeito toxico dos alimentos nocivos

N989 Efeito toxico de outras substancias nao predominantemen-
te medicinais quanto a sua procedencia

Outros efeitos adversos (N990-N999)

N990 Efeitos das radiagoes

N991 Efeitos do frio

N992 Efeitos do calor
N993 Efeitos da pressao atmosferica

N994 Efeitos de outras causas externas

N995 Certas complicagoes precoces dos traumatismos

N996 Outras lesoes, ou nao especificadas
N997 Complicaçoes peculiares de certos procedimentos cirur-

gicos

N998 Outras complicaçoes dos procedimentos cirurgicos

N999 Outras complicagoes dos cuidados medicos

CLASSIFICAqOES SUPLEMENTARES

Exames e investigaq6es em aparelhos e sistemas especificos sem
informaçao do diagnostico (Y00-Y09)

YOO Investigaçao do sistema endocrino e do metabolismo

YO1 Investigagao do sangue e dos orgaos hematopoeticos

Y02 Investigaçao do sistema nervoso e dos orgaos dos senti-
dos

Y03 Investigagao do aparelho circulatorio

Y04 Investigagao do aparelho respiratorio

Y05 Investigagao do aparelho digestivo

Y06 Investigagao do aparelho geniturinario

Y07 Investigagao da pele

YOS Investigaçao do sistema osteomuscular

Y09 Outros exames e investigagoes especificadas

Outros exames sem informagço do diagnostico (Y10-Y19)

Y10 Exame clinico geral

Yll Exame psiquiatrico geral
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Y12 Provas de sensibilidade cutanea

Y19 Outros

Procedimentos medicos e cirurgicos sem informagáo do diagn6s-
tico (Y20-Y29)

Y20 Cuidado de aberturas artificiais e cateteres

Y21 Paracentese

Y29 Outros

Cuidados medicos e cirurgicos subserdentes, sem doença nem sin

tomatologia presentes (Y30-Y39)

Y30 Ajustamento de aparelhos de protese

Y31 Remoçao de dispositivos para fixagao externa

Y32 Remoçao de dispositivos para fixacao interna

Y33 Cirurgia plastica consecutiva a traumatismo ou operaçao

Y34 Exame de seguimento subsequente a doença, traumatismo ou
operaçao

Y39 Outros

Pessoas submetidas a medidas preventivas (Y40-Y49)

Y40 Contatos com doenças infecciosas ou parasitarias

Y41 Portadores ou portadores suspeitosde germens infecciosos

Y42 Inoculaçoes e vacinaçoes profilaticas

Y43 Esterilizagao profilatica

Y44 Outros procedimentos profilaticos

Y49 Outros

Cirurgia opcional (Y50-Y59)

Y50 Cirurgia plastica por razoes cosmeticas

Y51 Circuncisao ritual

Y59 Outra

Assistencia materna e a crianga sadia (Y60-Y69)

Y60 Observaçao e assistencia pre-natal

Y61 Observagao pos-parto, sem sintomas anormais

Y62 Assistencia ao lactente e a criança sadia

Y69 Outra

Outras pessoas sem doenga nem sintomatologia presentes (Y70-

Y79)

Y70 Doadores sadios
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Y71 Pessoa sadia que acompanha um doente

Y79 Outras

Crianças nascidas vivas e sadias classificadas segundo o tipo
de nascimento (Y80-Y89)

Y80 Criança unica

Y81 Gemeo, o outro gemeo nascido vivo

Y82 Gemeo, o outro gemeo nascido morto

Y83 Gemeo, sem outra especificaçao

Y84 Outros nascimentos multiplos, e todos os outros gemeos
nascidos vivos

Y85 Outros nascimentos multiplos, e todos os outros gemeos
nascidos mortos

Y86 Outros nascimentos multiplos com nascidos vivos e nasci-
dos mortos entre os outros gemeos

Y87 Outros nascimentos multiplos, sem especificaçao adicio-
nal

Y89 Nascimento de tipo nao especificado
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Na Lista Tabular de Inclusoes sao usados certos sinais
ortograficos, parentese e dois pontos, de um modo espe-
cial, que deve ser compreendido claramente. O parentese,
alem de seu emprego habitual para conter frases alternati
vas ou explicativas, e utilizado tambem para conter pala
vras suplementares que podem estar presentes ou ausen-
tes na expressao de um diagnostico sem que isso afete o
numero da Classificagao no qual esta incluido tal diagnGs
tico. As palavras seguidas de dois pontos (:) nao repre-
sentam frases completas, mas devem ser acompanhadas de
uma ou outra das expressoes mencionadas imediatamente de-
pois delas, para que possam ser enquadradas em uma dada
categoria.

O termo SAI e uma abreviatura latina que significa"nao
especificada de outra forma" e equivale a "sem especifi-
car", "nao qualificada" e "sem outra especificagao".

Como exemplo dessas convengoes, seja mencionado o núme
ro 464, Laringite e traqueite agudas, que contem o seguin
te:

Laringite (aguda) (com traqueite) (por):
SAI
edematosa
H. influenzae
pneumococica
supurativa
por virus

Isto significa que este numero devera ser atribufdo
laringite (com ou sem o adjetivo "aguda" e com ou sem men
gao de traque•te) se f^r informada isolada ou se estiver
acompanhada por um ou outro dos qualificativos: edemato-
sa, H. influenzae, pneumococica, supurativa, por virus. A
laringite estreptococica, a difterica, a tuberculosa e a
cronica serao encontradas em outras categorias.
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I. DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS

Inclui: as doenças geralmente consideradas como contagiosas ou

transmissiveis

Exclui: infecçoes agudas das vias respiratorias (460-466)

gripe (470-474)
certas infecçoes localizadas

DOENÇAS INFECCIOSAS INTESTINAIS (000-009)

Exclui: as helmintlases (120-129)

neo Cl61era

Exclui: colera nostra ou infantil (009.1)
diarreia coleriforme (009.1)

000.0 Cáassica

Colera:
SAI
asiatica devida a Vibrio cholerae (tipos Inaba, Ogawa,

epidemica Hikojima)
classica

000.1 El Tor

C61lera:
SAI
asiatica devida a Vibrio E1 Tor
epidemica
E1 Tor

000.9 Tipo nao especificado

Colera:
SAI
asiatica
epidemica

001 Febre tif6ide

Tifoide (febre) (infecgao) (de qualquer localizagao)

002 Febre paratif6ide

002.0 Paratifoide A

002.1 Paratifóide B

002.2 Paratifóide C
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002.9 Febre paratifoide nao especificada

003 Outras infecqoes por salmonela

Inclui: infecgao por Salmonella
cholerae-suis
enteritidis
typhi-murium

salmonelose

003.0 Com os alimentos como vesculo de infecçao

003.9 Sem mengao de alimentos como ve-culo de infecçao

004 Disenteria bacilar

Inclui: disenteria
shigelose

004.0 Shiga

004.1 Flexner

004.2 Boyd

004.3 Sonne

004.4 Schmitz

004.8 Por outros bacilos disentéricos

004.9 Sem outra especificagao

Disenteria bacilar SAI
Shigelose SAI

005 Intoxicaçao alimentar (bacteriana)

Exclui: envenenamento por alimentos nocivos (E868, N988)
salmonelose (003)

005.0 Estafilocócica

Toxemia estafilococica especificada como devida a alimentos

005.1 Botulismo

005.2 Devida a outras especies de Clostridium

Intoxicagao alimentar por Clostridium perfringens (C.welchii)

005.8 Devida a outras bacterias

Intoxicagao alimentar por:
Bacillus cereus
Vibrio parahaemolyticus

005.9 Sem outra especificagao
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006 Ameblase

006.0 Com abecesso hepático

Abscesso do figado:
amebiano
disenterico
tropical

006.9 Sem mengao de abscesso hepatico

Abscesso do: Colite
cerebro amebiano Disenteria amebiana

pulmao úlcera da pele

007 Outras doenças intestinais devidas a protozoarios

007.0 Balantidzase

Colite
Diarreia balantidiana
Disenteria

007.1 Giardiase

Colite
Diarreia devida a giardia
Disenteria
Lambliase

007.2 Coccidiose

Colite
Diarreia devida a coccldios
Disenteria

007.9 Outras e as nao especificadas

Diarreia devida a flagelados
Disenteria devida a protozoarios SAI
Embadomonlase
Infecçao por Chilomastix (mesnili)
Tricomoníase intestinal

008 Enterite devida a outros germens especificados

008.0 Devida a Escherichia coli

008.1 Devida a Arizona

008.2 Devida a outras bacterias especificadas

Enterite devida a:
Aerobacter aerogenes
bacilos do genero Proteus

TNPECCTnIA R PARASTARITA 47



48 LISTA TABULAR

008.3 Enterite bacteriana sem outra especificaqao

008.8 Enterite devida a virus especificados

Enterite devida a:
adenovírus
enterovírus

008.9 Devida a outros germens nao classificados em outra parte

Enterite 1
Gastroenterite J por virus SAI

009 Doenga diarréica

Exclui: doença diarreica devida a germens especificados (000-
008)

enterite cronica e colite ulcerativa (563)
gastroenterite e colites nao infecciosas (561)

009.0 Disenteria nao especificada

Diarreia disenterica Disenteria:
Disenteria: esporadica

SAI hemorragica
catarral
epidemica

009.1 Diarreia

Col1era nostra Diarreia (de):
Diarreia: infantil

SAI infecciosa
coleriforme verao
epidemica verde

009.2 Gastroenterite e colite

Colite,. enterite, gastroenterite:
SAI
catarral
hemorrágica
infecciosa
septica

009.9 Outras

Catarro enterico ou intestinal
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TUBERCULOSE(010-019)

Exclui: a tuberculose cicatrizada, curada ou inativa, que nao
requer cuidados medicos (Y34.0-Y34.2)

010 Silicotuberculose

Silicotuberculose dos:
amoladores
canteiros
carvoeiros
esmerilhadores
mineiros (de carvao)

Qualquer estado patologico em 011-012
dos tipos de pneumoconiose em 515

com mençao de qualquer

011 Tuberculose pulmonar

Abscesso do pulmao
Bronquectasia
Fibrose do pulmao
Fístula pulmonar
Hemoptise
Pneumonia (qualquer)
Pneumotorax

tuberculoso(a)

Tuberculose (do, dos):
SAI
bronquios
pulmao (disseminada)

(fibroide) (miliar)
respiratoria SAI

012 Outras tuberculoses do aparelho respirat6rio

Exclui: a tuberculose respiratoria nao especificada (011)

012.0 Tuberculose primaria

Complexo
Infec9ao J tuberculoso(a) primario(a) com sintomas

012.1 Pleuris especificado como tuberculoso

Empiema
Hidrotorax tuberculoso
Pleuris (com derrame)
Tuberculose da pleura

0 pleuris sera considerado especificado como tuberculoso quan-
do declarado conjuntamente com tuberculose (qualquer locali-
zaçao) (disseminada)

012.2 Pleuris com derrame, sem mençao de causa

Pleuris:
exudativo
serofibrinoso
seroso
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012.3 Laringite tuberculosao

Tuberculose da:
glote
laringe

012.9 Outras

Tuberculose dos ganglios linfaticos:
bronquicos
hilares
mediastinicos
traqueobronquicos

Tuberculose (da, do,
dos):

mediastino
nariz (septo)
nasofaringe
seios paranasais

(qualquer)
traqueia

013 Tuberculose das meninges e do sistema nervoso central

013.0 Meningite tuber'uiosa

Leptomeningite t
Meningoencefalite t
Tuberculoma
Tuberculose (miliar) j das meninges

013.9 Outras

Abscesso do encefalo
Encefalite tuberculoso(a)
Mielite
Tuberculoma
Tuberculose (miliar) do encefalo ou

014 Tuberculose dos intestinos, rio
mesentericos

Abscesso do intestinol
Ascite
Enterite tuberculoso(a)
Peritonite

(encefálicas)(espinhais)

da medula espinhal

peritonio e dos ganglios

Tuberculose (do, dos):
abdome
anus
apendice
ileocecal
mesenterica
reto
retroperitoneal(gan-

glios linfaticos)

015 Tuberculose dos ossos e das articulaqoes

Inclui: abscesso de osso ou de articulagao
artrite
necrose de osso

ostei te }
osteomielite
sinovite

tuberculoso(a)
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015.0 Da coluna vertebral

Abscesso (tuberculoso) (da, do): Cifose
coluna vertebral ou vertebra Curvatura espinhal tubercu-
lombar Espondilite losa
psoas (illaco)

Caries (tuberculosa) da
coluna vertebral ou de ver- ativa(o) ou nao especifi-

tebra cada(o)
Curvatura, doença ou mal de Pott

015.1 Do quadril

015.2 Do joelho

015.8 De outros ossos e articulaçoes

Dactilite }
Mastoidite tuberculosa

015.9 De ossos e articulagoes nao especificados

Tenossinovite tuberculosa
Tuberculose (do):

articular SAI
esqueleto SAI
ossea SAI

016 Tuberculose do aparelho geniturinario

Abscesso (do):
aparelho geniturinario
pelvico

Epididimite tubercu-
Pielite loso(a)
Pielonefrite

Tuberculose (da, do,
das, dos)

bexiga
prostata
rins
testiculos
trompas de Falopio
ureter
utero (qualquer par-

te)
vesículas seminais

017 Tuberculose de outros 6rgaos

017.0 Da pele e do tecido celular subcutaneo

Eritema:
induratum
nodoso tuberculoso

Escrofuloderma
Lupus:

SAI
exedens
vulgaris

Tuberculide (da pele)

Tuberculose:
cutis

coliquativa
indurativa
liquenoide
verrucosa

papulonecrotica
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Exclui: eritema nodoso (695.2)
lúpus eritematoso (695.4)

disseminado (734.1)

017.1 Dos ganglios Zinfáticos periféricos

Abscesso escrofuloso
Adenite tuberculosa
Escrofula

Exclui: tuberculose dos ganglios linfaticos:
bronquicos e mediastinicos (012.9)

mesentericos e retroperitoneais (014)

017.2 Do olho

Ceratite
Coroidite tuberculosa
Irite

017.3 Do ou.ido

Otite media tuberculosa
Tuberculose do ouvido (qualquer parte exceto ossos ou pele)

Exclui: a mastoidite tuberculosa (015.8)

017.9 De outros orgaos

Doenga de Addison,tuberculosa Tuberculose (da, das, do):
flgado

Tuberculose (da, do): glandula(s)

bago supra-renais
boca tireoide
estomago mama

pericardio

018 Tuberculose disseminada

Exclui: a tuberculose disseminada ou miliar de uma so regiao

anatomica (011-017)

018.0 Tuberculose miliar aguda especificada como nao pulmonar

Tuberculose:
generalizada aguda especificada como nao pulmonar

miliar aguda de localizagao multipla, nao incluindo o pulmao

018.1 Tuberculose miliar aguda nao especificada

Tuberculose:
generalizada aguda SAI
miliar aguda SAI

018.9 Outras formas de tuberculose disseminada

Polisserosite tuberculosa

LISTA TABULAR
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Tuberculose:
generalizada
miliar (cronica) (de) sem mençao do pulmao

localizaçao multipla
localizaçao nao especificada

019 Efeitos tardios da tuberculose

019.0 Do aparelho respiratorio

Aderencias pleurais
Atelectasia especificadas(a)(o), como efeito tardio
Bronquectasia da tuberculose (sem evidencia de do-
Enfisema ença ativa)
Fibrose do pulmao
Qualquer estado patologico especificado como efeito tardio ou

seqUela dos classificados em 011 ou 012

019.1 Do sistema nervoso central

Aderencias meníngeas
Hidrocefalo especificadas(o) como efeito tar
Tuberculoma calcificado do dio da tuberculose (sem eviden

encefalo cia de doença ativa)
Qualquer estado patologico especificado como efeito tardiío ou

seqUela dos classificados em 013

019.2 Do aparelho geniturinário

Aderencias pelvicas
Calcificagao dos rins
Estreitamento (do, dos): especificadas(a)(o) como efeito

ovidutos tardio da tuberculose (sem evi-
ureter dencia de doença ativa)

Hidronefrose
Rim contraído
Qualquer estado patologico especificado como efeito tardío ou

seqUela dos classificados em 016

019.3 Dos ossos e das articuZagoes

Qualquer estado patologico especificado como efeito tardio ou
seqUela dos classificados em 015

019.9 De outros orgaos especificados

Calcificaçao dos ganglios linfaticos
perifericos e mesentericos | especificada como efei-

Cicatriz da: to tardio da tubercu-
cornea lose sem evidencia da
pele doenga ativa

Qualquer estado patologico especifica o como efeito tardío ou
seqUela dos classificados em 014, 017 ou 018
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ZOONOSES CAUSADAS POR BACTERIAS (020-027)

020 Peste

020.0 Bubonira

020.1 Pneumonica
Pneumonia pestosa

020.9 Porma nao especificada

Peste:
amidaliana (septicemica)
septicemica

021

Febre
Febre

Tularemia

de coelhos
da mosca do veado

022 Carbunculo

Pustula maligna

023

Inclui:

Brucelose

: febre (de, do):
Malta
Mediterraneo
ondulante

023.0 Por Brucella melitensis

023.1 Por Brucella abortus

023.2 Por Brucella suis

023.9 Tipo nao especificado

024 Mormo

Equinia
Farcinose
Infecao por Malleomyces mallei
Malleus

025 Melioidose

Infeccao por Malleomyces
Pseudomormo

pseudomallei

026 Febre transmitida por mordedura de rato

026.0 Devida a Spirillum minus

Febre por mordedura de rato devida a Spirochaeta morsus muris
Sodoku
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026.1 Devida a Streptobacillus moniliformis

Eritema artrltico epidemico
Febre de Haverhill
Febre estreptobacilar

026.9 Tipo nao especificado

027 Outras zoonoses causadas por bacterias

027.0 Listeriase

Granulomatose infantisseptica
Infecgao .
Meningite por Listeria monocytogenes

027.1 Infecgao por Erysipelothrix

Erisipeloide (doença de Rosenbach)

027.9 Outras

Infecgao por Pasteurella pseudotuberculose

OUTRAS DOENqAS BACTERIANAS (030-039)

Exclui: doengas venereas de natureza bacteriana (098, 099)
bartonelose (089.0)

030 Lepra

Inclui: Hansen{ase

030.0 Lepromatosa

Lepra:
lepromatosa (difusa) (infiltrada) (macular)
nodular

030.1 Tuberculoide

Lepra tuberculoide (macular) (maculoanestesica) (neuritica)

030.2 Indeterminada

Lepra macular (neuritica) (precoce) (simples)

030.3 Dimorfa

Lepra:
dimorfa (lepromatosa) (tuberculoide)
neurltica primaria

030.9 Outras formas e as nao especificadas
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031 Outras doengas devidas a mnicobact5rias

Infecçao por Mycobacterium:
Battey
luciflavum
tuberculose, tipo aviario
outras, exceto as mencionadas imediatamente abaixo

Exclui: infecçao por Mycobacterium:
leprae (30)
tuberculose, tipos humano ou bovino (010-019)

032 Difteria

Difteria de qualquer localizagao
Qualquer estado patologico especificado como difterico

033 Coqueluche

Inclui: tosse convulsa

033.0 Devida a Bordetella pertussis

033.1 Devida a Bordetella parapertussis

033.9 De outros tipos e tipo nao especificado

034 Angina estreptococica e escarlatina

034.0 Angina estreptocócica

Amidalite Angina sptica
Angina Faringite J
Faringite estreptococicaFaringite
Tonsilite

034.1 Escarlatina

Febris rubra

035 Erisipela

Exclui: a erisipela pos-parto ou puerperal (670)

036 Infecçoes meningoc6cicas

Exclui: meningite:
nao meningococica (supurativa)(320)
tuberculosa (013.0)

036.0 Meningite meningococica

Encefalite meningococica
Febre cerebrospinal (meningococica)
Meningite:

cerebrospinal (epidemica)
diplQcocica
epldemica
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036.1 Meningococemia sem mengao de meningite

Adrenalite hemorrágica . _o
Septicemia (fulminante) menlngocOcica
Sindrome de Friderichsen-Waterhouse

036.8 Outras formas de infecçao meningocoicca

Endocardite menngoccica(o)
Herpes labial menngoccca(o)

036.9 Forma nao especificada

037 Tétano

Exclui: o tetano pos-parto ou puerperal (670)

038 Septicemia

Inclui: abscesso e embolía piemicos
bacteremia
envenenamento sanguíneo
infec9ao generalizada
infecçao (umbilical) do recem-nascido

Exclui: infecçoes locais (da, das):
feridas (N800-N959 adicionados de um quarto algaris-

mo)
pele (680-686)

infecçao puerperal (640-645 com o quarto algarismo 0,
e 2, e 670)

038.0 Estreptococica

038.1 Estafilococica

038.2 Pneumococica

Exclui: a pneumococemia com pneumonia (481)

038.8 Devida a outras bacterias

Exclui: bacteremia devida (a, ao):
gangrena gasosa (039.0)
gonococo (098.8)
meningococo (036.1)
peste (020)

038.9 Tipo nao especificado

039 Outras doenças bacterianas

039.0 Gangrena gasosa

Infecçao por Aerogenes capsulatus
Infecçao, ou gangrena, pelo Clostridium welchii
Miosite (anaerobica) por clostridios
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039.1 Rinoscleroma

039.9 Outras

Necrobacilose

POLIOMIELITE E OUTRAS DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL DEVI-
DAS A ENTEROVIRUS (040-046)

040 Poliomielite aguda paralítica especificada como bulbar

Paralisia infantil (aguda) especificada como bulbar
Poliomielite (anterior) (aguda) J
Polioencefalite (aguda) (bulbar)
Polioencefalomielite (aguda) (anterior) (bulbar)

041 Poliomielite aguda com outras paralisias

Paralisia:
atrofica aguda espinhal
infantil paralltica

Poliomielite (aguda)
anterior com
epidemica

paralisia exceto a bulbar

042 Poliomielite aguda nao paralítica

Meningite asseptica, devida a vírus da poliomielite
Poliomielite (aguda)}

anterior especificada como nao paralítica
epidemica J

043 Poliomielite aguda sem outra especificaeao

Paralisia infantil
Pe!iomielite (aguda)

anterior
epidemica

especificada ou nao como paralíticat
044 Efeitos tardios da poliomielite aguda

Paralisia ou qualquer outro estado patologico, especificado co
mo efeito tardio ou sequela de poliomielite aguda ou preseñ
te um ano ou mais depois do comeco da doenga

045 Meningite asseptica devida a enterovírus

Inclui: meningite:
abacteriana

por virus
nao bacteriana
serosa
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Exclui: meningite asseptica devida (a, ao):
arbovírus (060-068)
Leptospira (100)
virus (da, do):

coriomeningite linfocitica (079.2)
herpes simples (054)
herpes zoster (053)
parotidite epidemica (072)
poliomielite (042)

qualquer outra infecçao especificamente classificada
em outra parte

045.0 Devida a vFrus de Coxsackie

045.1 Devida a vzrus ECHO

045.9 Meningite aseptica sem outra específicaaao

046 Outras doengas do sistema nervoso central devidas a en-
terovfrus

Exantema de Boston
Exantema epidemico com meningite

DOEN~AS POR VíRUS ACOMPANHADAS DE EXANTEMA (050-057)

Exclui: as doenças por virus transmitidas por artropodes (060-
068)

050 varIola

050.0 Varzola major (variola claássica)

050.1 Varaola minor (alastrim)

050.9 Forma nao especificada

051 Vacina -

Vacfnia nao produzida pela vacinaáao
Variola bovina (cowpox)

Exclui: vacínia (generalizada) (consecutiva a vacinaçao)
(E934.0, N999.0)

052 Varicela

Catapora

053 Herpes zoster

Zona (aftalmica)
Zoster
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054 Herpes simples

Encefalite herpetica Ceratite:
Herpes: dendrítica

SAI disciforme
genital herpetica
labial

055 Sarampo

056 Rubéola

Sarampo alemao

057 Outros exantemas por virus

057.0 Eritema infeccioso (quinta doenga)

057.1 Exantema subito (seta doena)

057.8 Outros

Doença de Dukes-(Filatov)
Para-escarlatina
Pseudoescarlatina (epidemica)
Quarta doença
Rubeola ou roseola escarlatiniforme

057.9 Nao especificados

DOENqAS POR VIRUS TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODES (060-068)

060 Febre amarela

060.0 Silvestre

Febre amarela silvestre

060.1 Urbana

060.9 Forma nao especificada

061 Dengue

Febre quebra-ossos

Exclui: a febre hemorragica causada pelo virus do dengue(067.4)

062 Encefalite por virus transmitida por mosquitos

062.0 Encefalite japonesa

062.1 Encefalite equina tipo Oeste
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062.2 Encefalite eqUina tipo Este

Exclui: a encefalite eqUina venezuelana (068.2)

062.3 Encefalite tipo Sao Luis

062.4 Encefalite do Valle Murray

Doenga australiana X

062.9 Outras e as nao especificadas

Encefalite por:
virus California
virus Ilheus

063 Encefalite por virus transmitida por carrapatos

063.0 Encefalite tipo russo primaveril e de verao

Taiga

063.1 Encefalomielite ovina

063.2 Encefalite da Europa Central

Meningoencefalite difasica

063.9 Outras e as nao especificadas

Encefalite de:
Langat
Powassan

064 Encefalite por virus transmitida por outros artr6podes

Encefalite por vfrus:
Negishi
transmitida por artropodes, mas de vetor desconhecido

065 Encefalite por virus sem outra especificaçao

Encefalite:
por vfrus SAI
infecciosa aguda
letargica (de von Economo)

Exclui: encefalite:
SAI (323)
p6s-vacinal (E934, N999.1)

066 Efeitos tardios da encefalite por virus

Paralisia (flácida) (espástica)
Parkinsonísmo especificada(o) como tar-
Psicose dia(o) ou presente 1 ano
Transtornos da personalidade ou mais depois do começo

ou do carater das afecçoes classifica-
Qualquer estado patologico das em 062-065
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Para a identificagao dos transtornos mentais consecutivos a en
cefalite por v<rus, ver nota geral na Secgro V e as catego-
rias 292.2 e 309.0

067 Febres hemorrágicas transmitidas por artr6podes

067.0 Febre hemorragica da Crimeia

067.1 Febre hemorragiea de Omsk

067.2 Febre hemorragica da selva de Kyasanur

067.3 Outras febres hemorragicas transmitidas por carrapatos

067.4 Febres hemorragicas transmitidas por mosquitos

Febre hemorragica (da, das, de, do)
Bangkok
causada pelo virus do dengue
Filipinas
Singapura
Sudeste da Xsia
Tailandia

067.5 Nefrose-nefrite hemorragica

Febre hemorragica (da):
com sindrome renal
epidemica
Coreia
Russia (da regiao de Yaroslav)

067.9 Outras e as nao especificadas

Febre hemorragica (a):
argentina
boliviana
virus:

Junin
Machupo

transmitida por acaros

068 Outras doenças por virus transmitidas por artropodes

068.0 Febre dos flebStomos

Febre pappataci
Febre de tres dias

068.1 Febre transmitida por carrapatos

Febre de carrapatos (da, do):
Colorado
montanha americana
nao exantematica

VI629
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068.2 Febre transmitida por mosquitos

Febre (por vfrus) (de, do):
Bwamba
Chikunguva
eqUina venezuelana
O'nyong-nyong
Oeste do Nilo
Vale do Rift

068.9 Outras

OUTRAS DOENÇAS POR VIRUS (070-079)

070 Hepatite infe,cciosa

Hepatite: Ictericia:

epidemica catarral (aguda)

infecciosa (aguda) epidemica
infecciosa (aguda)

Exclui: hepatite consecutiva a imunizacao ou transfusao (E930-

E936, N999.2)
ictericia por leptospira (100.0)

071 Raiva

Hidrofobia
Lissa

072 Parotidite epidemica

Febre urliana
Meningite (asseptica) urliana ou devida
Meningoencefalite a parotidite
Orquite epidemica

Pancreatite

Caxumba
Parotidite conta-

giosa
Parotidite:

contagiosa
epidemica

073 Psitacose

Febre dos papagaios
Ornitose

074 Doengas especificas devidas a virus de Coxsackie

Exclui: a meningite asseptica (045)

074.0 Herpangina

Faringite vesicular (de Coxsackie)

074.1 Pleurodinia epidemica (doenga de Bornholm)

Mialgia } epidemica
Miosite
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074.2 Miocardite por Coxsakie

Miocardite:
asseptica }

pod virus do recem-nascido
epidemica

Pericardite do Coxsakie

074.9 Outras

Estomatite vesicular com exantema

075 Mononucleose infecciosa

Angina monocítica
Doenga de Pfeiffer
Febre ganglionar

076 Tracoma ativo

Conjuntivite:
folicular tracomatosa
granular (tracomatosa)

Pannus tracomatoso

077 Efeitos tardios do tracoma

Ectropio
Opacidade da cornea especificado(a) como efeito tardio do
Triquiase tracoma (cicatrizado)

078 Outras doenças por virus da conjuntiva

078.0 Conjuntivite de inclusao

Blenorragia (neonatal) de inclusao
Conjuntivite das piscinas (de nataçao)
Paratracoma

078.1 Ceratoconjuntivite epidemica

Doenga (olho) dos estaleiros

078.2 Conjuntivite folicular aguda por adenovirus

Doenca de Greesley
Faringoconjuntivite por virus
Febre faringoconjuntival

078.8 Outras

Exclui: a ceratoconjuntivite herpetica (054)

078.9 Conjuntivite por vírus sem outra especificagEo

079 Outras doeneas por virus

079.0 Molluscum contagiosum
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079.1 Verrugas por virus

Verruga
Verrugas (infecciosa)

079.2 Coriomeningite linfocítica

Meningite
Meningoencefalite (serosa) linfocitaria

079.3 Doenga por arranhadura de gato

Febre por arranhadura de gato
Linforreticulose benigna (de inoculaçao)

079.4 Pebre aftosa

Afta
Estomatite | epizoótica
Glossopeda

079.5 Doenga de inclusao citomegálica

Doenga por virus generalizada das glandulas salivares

079.8 Outras

Doenca emetizante (ou dos vomitos) do inverno
Meningite asseptica devida a adenovírus
Vertigem (ou nausea) epidamica

079.9 Infecgao por virus sem outra especificagio

Viremia SAI
Virose SAI

RICKETTSIOSES E OUTRAS DOENÇAS TRANSMITIDAS
POR ARTROPODES (080-089)

Exclui: as doengas por virus transmitidas por artrdpodes (060-
068)

080 Tifo epidemico transmitido por piolhos

Tifo:
classico
epidemico
exantematico SAI
transmitido por piolhos

081 Outros tifos

081.0 Tifo endemico transmitido por pulgas

Tifo:
endemico
murino
transmitido por pulgas
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081.1 Doenga de Brill

Doença de Brill-Zinsser
Tifo recidivante

081.2 Tifo transmitido por acaros

Febre (ou doença):
fluvial japonesa
kedani

Tsutsugamushi (doenga de)

081.9 Tifo nao especificado

Tifo SAI

082 Rickettsioses transmitidas

082.0 Febres maculosas

Febre (de):
maculosa das Montanhas Rochosas
Sao Paulo

082.1 Febre botonosa

Febre (de):
exantematica do Mediterraneo
Marselha

Tifo das matas

por carrapatos

Tifo (da, de):
africano
ndia 1 transmitido

Quenia J por carrapatos

082.2 Rickettsiose do Norte da ¶sia transmitida por carrapatos

Tifo siberiano transmitido por carrapatos

082.9 Outras

Tifo de Queensland transmitido por carrapatos

083 Outras rickettsioses

083.0 Ricketteiose vesiculosa

Rickettsiose varioliforme

083.1 Febre Q

083.2 Febre de Wolhynia (das trincheiras)

Febre quinta

083.8 Outras

083.9 Rickettsiose nao especificada

084 Malaria

Inclui: paludismo
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084.0 Por Plasmodium falciparum (terga maligna)

Malaria: Malaria (ou febre):
cotidiana estivo-outonal
tropical perniciosa (aguda)

por Plasmodium falciparum
subterça
ter9a maligna

084.1 Por Plasmodiuram vivax (tera benigna)

Malaria (febre) por Plasmodium vivax

084.2 Por Plasmodium malariae (quarta)

Malaria (febre) por Plasmodium malariae

084.3 Por Plasmodium ovale

Malaria (febre) por Plasmodium ovale

084.4 Pebre hemogZobinurica

Febre (biliosa) hemoglobinurica
Hematinúria malarica

084.5 Recidiva de malaria provocada

Malaria recorrente induzida (terapeuticamente)

084.8 Outras formas

Infecçao:
malarica (ou paludica) mista
por mais de um tipo de parasitas malaricos (ou paludicos)

084.9 Forma nao especificada

Anemia Febre palustre
Bago Malaria (ou paludismo):
Caquexia malarica(o) ou card{aco
Disenteria paludica(o) cerebral
Esplenomegalia recorrente
Hepatite tipo nao especificado
Hiperpirexia

085 Leishmaniose

085.0 Visceral (kala-azar)

Febre dumdum
Leishmaniose:

dermica pos-kala-azar
mediterranea
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085.1 Cutanea (botao do Oriente)

Botao, ou furunculo, de:
Alepo
Bagdad
Delhi

085.2 Cutaneo-mucosa (americana)

Espundia
Leishmaniose:

brasileira
naso-oral

Uta

085.9 Leishmaniose nao especificadd

086 Tripanossomlase americana

Inclui: doenga de Chagas
tripauossomlase (por):
brasileira
sul-americana
Trypanosoma cruzi

086.0 Comprometendo o coragao

086.1 Comprometendo outro orgao

086.9 Sem mengao de orgao comprometido

087 Outras tripanossomiases

087.0 Por Trypanosoma gambiense

Doenga do sono (africana)
Tripanossomiase (africana) J por Trypanosoma gambiense
087.1 Por Trypanosoma rhodesiense

Doenga do sono (africana) p
Tripanossomlase (africana) por Trypanosoa rhodesiene

087.8 TripanossomUase africana sem outra especificagao

Doenga do sono
Tripanossomase J africana SAI

087.9 Tripanossomtase nao especificada

088 Febre recorrente

Inclui: febris recurrens

088.0 Transmitida por piolhos

088.1 Transmitida por carrapatos

______ _��____�__
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088.9 Forma nao especificada

089 Outras doenças transmitidas por artr6podes

089.0 Bartonelose

Doença de Carriíon
Febre de Oroya
Verruga peruana

089.9 Outras

Outras doengas transmitidas por artropodes nao classificadas
em outra parte

STFILIS E OUTRAS DOENÇAS VENÉREAS (090-099)

Exclui: infestagao por Phthirus (134.1)
slfilis endemica nao venerea (104.0)
tricomonlase urogenital (131)

090 Sifilis cong5nita

A sífilis ou os estados patologicos sifiliticos que causam a
morte na idade de menos de 1 ano podem ser considerados co-
mo congenitos sempre que nao exista indicagao de que foram
adquiridos depois do nascimento

090.0 Sdfilis congenita precoce sintomatica

Corisa (cr5nica)
Coroidite
Esplenomegalia
Hepatomegalia sifil;tica cong^nita
Periostite
Placas mucosas
Epifisite
Osteocondrite sifil;tica(o) (congenita(o))
Penfigo
Pneunonia branca
Qualquer afecgao sifil;tica congenita especificada como preco-

ce ou manifestada nas idades inferiores a cinco anos

090.1 sifilis congenita precoce latente

S;filis congenita sem manifestacoes clnicas, mas com reagao
serol6gica positiva (no sangue) e com analise negativa do
liquido cefalorraquidiano, nas idades inferiores a cinco a-
nos

090.2 SífiZis congenita precoce sem outra especificagao

Lues ou sífilis congenita SAI nas idades inferiores a cinco
anos
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090.3 Ceratite intersticial

Ceratite:
parenquimatosa
punctata prnfunda
sifilitica

Exclui: ceratite intersticial devida a:
herpes zoster (053)
tuberculose (017.2)

090.4 Neurossífilis juvenil

Para a identificagao dos transtornos mentais associados, ver
nota geral na Seccao V e as categorias 292.1 e 309.0

Demencia paralítica }
Neurossifilis (assintomatica) (meningea)
Paralisia geral juvenil
Tabes
Taboparesia

090.5 Outras formas de stfilis congenita tardia sintomatica

Dentes de Hutchinson
Goma devido a sifilis congenita
Nariz em sela, sifilítico
Qualquer afecgao sifilitica congenita especificada como tardia,

ou que se manifeste cinco anos ou mais depois do nascimento

Exclui: ceratite intersticial (090.3)
neurossifilis juvenil (090.4)

090.6 Sifilis congenita tardia latente

Sifilis congenita sem manifestacoes clínicas, mas com reagao
serologica positiva (no sangue) e analise negativa do llqui-
do cefalorraquidiano, na idade de cinco anos ou mais

090.7 Sífilis congenita tardia, sem outra especificagao

Sifilis congenita SAI na idade de cinco anos ou mais

090.9 Sífilis congenita, sem outra especifica3ao

091 Sifilis precoce sintomatica

Exclui: neurosslfilis precoce (094)
sífilis cardiovascular precoce (093)

091.0 Sífilis primária exceto o canoro extragenital

Exclui: a sifilis especificada simultaneamente como primaria e
secundaria (091.2)

091.1 Cancro extragenital

091.2 Sífilis secundária da pele e das mucosas

Condiloma latum
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Condiloma Sifilis (da):
úlcera (precoce) (secun- especificada simulta

daria) (de qualquer lo- sifili- neamente como pri-
calizaço) tico(a) maria e secundaria

Placas mucosas (sifili- pele (precoce) (se-
cas) cundaria)

Exclui: recidiva (clínica) de sifilis precoce (091.3)
ulcera perfurada sifilitica (de, do):

pe (094.0)
outras localizaçoes (095)

091.3 Recidiva de sifilis secundaria (tratada ou nao)

091.8 Outras formas de sífilis, recentemente adquiridas sin-
tomaticas

Alopecia siflitica
Linfadenite

091.9 Sifilis precoce, sem outra especificagao

092 Sifilis precoce latente

Inclui: s;filis (adquirida) sem manifestaçoes clínicas, mas
com reaçao serologica positiva (no sangue) e analise
negativa do liquido cefalorraquidiano, com uma dura-
çao da infecçao de menos de dois anos

092.0 Sífilis precoce latente, recidiva serol2gica depois do
tratamento

092.9 Sífilis precoce latente, sem outra especificagao

093 Sifilis cardiovascular

093.0 Aneurisma da aorta especificado como sifilítico

Dilataçao da aorta especificada como sifil{tica

093.9 Outras sifilis cardiovasculares

Aortite siíiíltica
Arterite (exceto a cerebral ou espinhal)}
Goma (sifilitica) do coragao ou das arterias

(qualquer, exceto as cerebrais e espinhais)
Sifilis (das):

arterias ou veias (qualquer, exceto as cerebrais ou espi-
nhais)

cardiovascular (precoce) (tardia)

094 Sifilis do sistema nervoso central

Para a identificaçao dos transtornos mentais associados, ver a
nota geral na Secçao V e as categorias 292.0, 292.1 e 309.0

094.0 Tabes dorsalis

Artropatia:
neurogenica (Charcot)
tabetica
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Ataxia locomotora (progressiva)
Doença articular de Charcot
Esclerose dos cordoes posteriores ou espinhal posterior (sifi-

litica)
Neurosslfilis tabetica

094.1 Paralisia geral progressiva

Demencia paralítica
Neurossifilis paretica
Paralisia geral (ou dos alienados) (progressiva)
Taboparesia

094.9 Outras s$filis do sistema nervoso central

Aneurisma sifilítico (com ruptura)
Goma (sifilítica) do sistema nervoso central
Sifiloma
Atrofia otica
Meningite sifiltica
Meningomielite s
Neurorretinite J
Sífilis (do):

cerebral ou cerebrospinal
meningovascular
sistema nervoso central (assintomatica) (latente) (precoce)

(tardia)

095 Outras formas de sifilis tardia sintomática

Goma sifilítica SAI
Goma (sifilítica)Goma (sifilitica) de qualquer localizagao, exceto
Sífilis tardia ou terciaria } as classificaveis em 093-094

Sífilis de periodo nao especificado (da, do, dos):
bexiga urinaria musculos
esofago ossos
estomago pulmao
figado testículos

096 SIfilis tardia latente

Sifilis (adquirida) sem manifestagoes clínicas, mas com reacao
serologica positiva (no sangue) e com analise negativa do l1
quido cefalorraquidiano e com uma duragao da infecgao de dois
anos ou mais

097 Outras sífilis e as nao especificadas

097.0 Sífilis tardia, sem outra especificaqao

097.1 Sífilis latente, sem outra especificapao

Reagao serologica (no sangue) positiva para sífilis

097.9 Sífilis nao especificada

Sifilis (adquirida) SAI

Exclui: a sífilis SAI como causa de morte na idade de menos de
1 ano (090.9)

1 -- -
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098 Infecqçes gonoc6cicas

098.0 Infec9jo gonococica aguda do aparelho geniturinario

Blenorragia (aguda) (da uretra ou da vulva)
Doenga
Infecao Igonoc6cica (aguda) do aparelho geniturinario
Gonorreia (aguda) (da uretra ou da vulva)

Exclui: a salpingite gonococica SAI (098.1)

098.1 Infecçao gonococica cronica do aparblho geniturinário

Blenorragia
Gonorreia especificada como crdnica
Infecrao gonococica do aparelho ou de uma duracao de dois

geniturinario meses ou mais
Salpingite gonococica (cronica)

098.2 Infecqao gonococica do oZho

Conjuntivite (neonatorum)
Irite gonococica
Oftalmia (neonatorum)

098.3 Infecgao gonococica das articuZagoes

Artrite
Bursite gonococica
Tenossinovite

098.8 Infeegao gonocócica de outras Zocalizaaoes

Endocardite
Meningite gonococica
Proctite

Infecçao gonococica do coraçao
Septicemia gonococica ou gonococemia

098.9 Infecçao gonocócica de Zocalizaçao nao especificada

099 Outras doengas venéreas

099.0 Canero mole

Bubao (inguinal) devido a Haemophilus ducreyi
Cancro (de):
Ducrey
simples

Cancroide
Olcera mole (da pele)

099.1 Linfogranuloma venereo

Bubao climatico ou tropical
Doenga de Nicolas-Favre-(Durand)
Estiomeno linfogranulomatoso
Linfogranuloma inguinal

11-
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099.2 Granuloma inguinal

Donovaniase
Granuloma:

pudendi (ulcerativo)
venereo

099.9 Outras e as nao especificadas

Bubao } venreo(a) Condiloma acuminado
Verruga venreo(a) Doença venérea SAI

OUTRAS DOENqAS CAUSADAS POR ESPIROQUETAS (100-104)

100 Leptospirose

100.0 Leptospirose icterohemorragica

Doença de Weil
Ictericia leptospiral ou espiroquetosica (hemorragica)

100.8 Outras

Doença dos porqueiros
Febre (da, de):
Forte Bragg
lama
pre-tibial

Meningite leptospiral (asseptica)

100.9 Forma nao especificada

101 Angina de Vincent

Angina:
fusoespirilar
pseudomembranosa

Boca de trincheira
Estomatite (de):

gangrenomembranosa
Vincent

Gengivite ulceromembranosa
Infecçao de Vincent (qualquer localizagao)

102 Bouba

Inclui: framboesia
pii

102.0 Lesoes iniciais

Bouba:
inicial ou primaria
mae
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Cancro
úlcera inicial } devido(a) a bouba

102.1 Lesoes papilomatosas multiplaes

Cravo úmido Papilomas por bouba
Framboesoma Pianoma
Framboesomas plantares ou palmares Cravos boubaticos

102.2 Outras lesoes cutaneas precoces

Bouba
cutánea, de menos de cinco anos depois da infecçao
precoce (cutanea) (maculosa) (papulosa) (maculopapulosa) (mi

cropapular)
Framboeside

102.3 Hiperceratose

Bouba em garra
Hiperceratose palmar ou plantar devida a bouba (precoce) (tar-

dia)

102.4 Goma, ulceras

Bouba nodular tardia (nodulos gomosos)
Goma devida a bouba

102.5 Gangosa

Rinofaringite mutilante

102.6 Lesoes osseas e articulares

Adenopatia
Hidrartrose devida a bouba (precoce) (tardia)
Osteíte
Periostite (hipertrofica)
Goma ossea
Osteíte ou periostite gomosa devida a bouba (tardia)
Gundu

102.7 Outras manifestaçoes

Bouba mucosa
Nodulos justa-articulares devidos a bouba

102.8 Bouba latente

Bouba sem manifestaçoes clinicas, mas com serologia positiva

102.9 Bouba nao especificada

103 Pinta
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103.0 Lesoes primriías

Cancro (primario) }
Papula (primaria) j da pinta (carate)
Pintide

103.1 Lesoes intermediarias

Hiperceratose
Lesoes hipercromicas da pinta (carate)
Placas eritematosas

103.2 Lesoes tardias

Lesoes (da):
cardiovasculares
pele:

cicatriciais
discromicas

Vitiligo

103.3 Lesoes mistas

Lesoes cutaneas acromicas e hipercromicas da pinta (carate)

103,9 Nao especificada

104 Outras infecqoes causadas por espiroquetas

104.0 Sífilis endemica nao venerea

Bejel
Njovera

104.9 Outras

Exclui: febre recorrente (088)
slfilis (090-097)

MICOSES (110-117)

110 Dermatofitose

Epidermafitose
Favus (ou favo)
Microsporose
Onicomicose

Exclui: tinha:
branca (111.2)
flava (111.0)
negra (111.1)
nodosa (111.2)
versicolor (111.0)

microsporose nigra (111

Pe-de-atleta
Tinha de qualquer localizagao,

exceto as classificadas em 111
Tricofitose
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111 Outras dermatomicoses e as nao especificadas

111.0 Pitiríase versicolor

Cromofitose ou dermatomicose furfuracea
Infecçao por Mala'ssezia furfur
Tinha:

flava
versicolor

111.1 Tinha negra

Infecçao por Cladosporium:
mansonii
werneckii

Microsporose nigra

111.2 Tinha alba

Infec9ao por Trichosporon beigelii
Piedra branca
Tinha nodosa

111.8 Outras

Eritrasma
Infecçao por Piedraia hortai
Piedra negra
Tricosporose nodosa

111.9 Nao especificadas

Dermatomicose SAI

112 Monillase

Candidiase
Estomatite: Muguet

micotica Oidiomicose
parasitaria Paronlquia cronica (por candida)

Infecçao (de qualquer loca-
lizagao) por:

Candida albicans
Oidium albicans

113 Actinomicose

Infecçao por Actinomyces (israelii)

114 Coccidioidomicose

Coccidioidose
Doenga pulmonar (primaria) (residual) }
Granuloma coccidioidica(o)

Febre do Vale de Sao Joaquim
Infecçao por Coccidioides (immitis)
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115 Histoplasmose

Infecçao por Histoplasma capsulatum

116 Blastomicose

116.0 Europ¿ia

Doenga de Busse-Buschke
Infecçao por Cryptococcus neoformans (Torula histolitica)
Torulose

116.1 Norte-americana

Blastomicose norte-americana
cutanea
pulmonar
sistemica

Dermatite blastomicetica
Doenga de Gilchrist
Infecçao por Blastomyces dermatitidis

116.2 SuZ-americana

Blastomicose brasileira
Doenga de Lutz-Splendore-Almeida
Granuloma paracoccidioidico
Infecçao por Paracoccidioides (Blastomyces) brasiliensis
Paracoccidioidomicose

116.9 Outras e as nao especificadas

Blastomicose (de):
SAI
Jorge Lobo
queloidiana

Doença de Jorge Lobo

117 Outras micoses generalizadas

117.0 Rinosporidiose

Infecçao por Rhinosporidium (seeberi)

117.1 Esporotricose

Infecçao por Sporotrichum (schenckii)

117.2 Cromomicose

Cromoblastomicose Dermatite verrucosa

117.3 AspergiZose

Infecçao por Aspergillus (fumigatus)

117.4 Maduromicose

Micetoma (maduromicotico) Pe (doenga) de Madura
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117.8 Outras

Ficomicose Mucormicose
Geotricose Nocardiose
Micetoma causado por Nocardia

117.9 Nao especificadas

HELMINTTASE (120-129)

120 Esquistossomíase

Inclui: bilharzlase

120.0 Devida a Schistosoma haematobium

Esquistossomiase vesical SAI

120.1 Devida a Schistosoma mansoni

Esquistossomiase intestinal SAI

120.2 Devida a Schistosoma japonicum

Esquistossomiase oriental SAI

120.3 Cutanea

Dermatite _.
Infestatito por cercárias (de esquistossomas)Infestagao
Dermatite dos nadadores
Dermatite esquistossomica

120.8 Outras

Infestagao por Schistosoma:
bovis
intercalatum
spindale

120.9 Nao especificada

Bilharzlase SAI
Distomíase hematica
Esquistossomiase SAI
Trematodlase hematica SAI

121 Outras infestaqoes por trematodeos

121.0 Opistorqu~ase

Infestaçao por:
Opisthorchis (felineus) (viverrini)
Trematodeos do flgado do gato

121.1 Clonorquiase

Cirrose biliar devida a clonorquiase
Distomiase hepatica devida a Clonorchis sinensis (clonorquiase)
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121.2 Paragonimiase

Distomiase pulmonar
Doença do pulmao por trematodeo
Infestagao por Paragonimus westermani

121.3 Faseciol-Iase

Distomiase hepatica SAI Doenga do figado por tremato-
Infestagao por Fasciola: deo SAI

gigantica
hepatica

121.4 Fasciolopsfase

Distomlase intestinal
Infestagao por Fasciolopsis (buski)

121.9 Outras e as nao especificadas

DisntomTase SAT
Equinostomíase
Heterofiase
Trematodiase SAI

122 Hidatidose

Inclui: cisto ou tumor hidatico
equinococose
hidatidose
infestaçao por Echinococcus

granulosus
multilocularis

122.0 Do figado

122.1 Do pulmao

122.8 De outras localizagoes

122.9 De Zocalizagoes nao especificadas

123 Outras infestaqçes por cest6ideos

123.0 Por Taenia solium (forma intestinal)

(Infestagao por) tenia da carne de porco

123.1 Cisticercose

(Infestagao por)
Cysticercus cellulosae
larvas de Taenia solium

123.2 Por Taenia saginata

(Infestagao por) tenia da carne de vaca
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123.3 Ten-ase nao especificada

123.4 Difilobotr-tase intestinaZ

(Infestaço por):
Diphyllobothrium (latum)
tenia dos peixes ou tenia lata

123.5 Espargoniase (difilobotriase Zarvaria)

(Infestaçao por) Sparganum mansoni

123.6 Himenoleps-ase

(Infestaçao por):
Hymenolepis (diminuta) (nana)
Tenia (do):
nana
rato

123.9 Outras e as nao especificadas

Dipilidiase
(Infestaçao por):
cestoideo(s) SAI
Dipylidium (caninum)
tenia do cao

124 Triquiniase

(Infestaçao por) Trichinella spiralis
Triquinose

125 Filarlase

125.0 Wuchereríase

Elefantíase
Infestagao por Wuchereria bancrofti
Quiluria

125.1 FiZariase malaya

Elefantiase
Infestagao por Wuchereria malayi
Quiluria

125.2 Loaiase

(Infestaçao por) Loa Loa

125.3 Oncocercíase

(Infestaçao por) Onchocerca volvulus
Oncocercose
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125.4 Acantoqueilonemiase

(Infestaçao por) Acanthocheilonema perstans

125.5 Mansonelitase

(Infestaçao por) Mansonella (ozzardi)
Mansonelose

125.8 Outras fiZartases

Dracontiase
(Infestagao por):
Acanthocheilonema streptocera
Dracunculus medinensis
Verme da Guine (ou de Medina)

125.9 Nao especificada

Elefantliase filarica SAI
Quiluria
Filaríase SAI

126 Ancilostomiase

126.0 Por Ancylostoma duodenale

126.1 Por Necator americanus

126.8 Por outros ancilostomas

(Infestaçao por) Ancylostoma brasiliense
Larva migrans cutanea SAI

126.9 Nao especificada

Ancilostomiase SAI
Docmiase SAI
(Doenga por) (infestaçao por) ancilostomas
Uncinarlase SAI

127 Outras helmintiases intestinais

127.0 Ascaridiase

(Infestagao por) Ascaris lumbricoides

127.1 Estrongiloidtase

Anguilullase
(Infestagao por):
Anguillula intestinalis ou stercoralis
Strongyloides stercoralis
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127.2 Tricurnase

(Infestaçao por):
Trichuris trichiura
tricocefalos

Tricocefallase
Tricocefalose
Triquluríase

127.3 Enterobiase

(Infestagao por):
Enterobius vermicularis
oxiuros
Oxyuris vermicularis

Oxiuriase
Oxiurose

127.4 Outras infestagoes intestinais por nematódeos

Oesofagostomiase
(Infestagao por):
Oesophagostomum
Ternidens diminutus

127.5 Helmintiases intestinais mistas

Helmintiase mista SAI
Infestaçao por helmintos especificados em mais de uma das cate

gorias 120-127.4

127.9 Helmintiase intestinal, sem outra especificagao

128 Outras helmintiases e as nao especificadas

128.0 Larva migrans visceral

(Infestaçao por) Toxocara (cani) (felis)
Toxocarlase

128.8 Outras

Gnatostomíase
Gnatostomose
(Infestagao por) Gnathostoma spinigerum

128.9 Nao especificadas

Helmintiase SAI
Vermes SAI

129 Parasitose intestinal, sem outra especificagao
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OUTRAS DOENCAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS (130-136)

130 Toxoplasmose

130.0 Adquirida

Coriorretinite

Hepatite devida a toxoplasmose adquirida
Meningoencefalite
Pneumonite
Conjuntivite j
Linfadenopatia devida a toxoplasmose (adquirida)
Uvette

130.1 Congenita ativa

Hidrocefalia
Microcefalia devida a toxoplasmose (congenita)
Microftalmia
Qualquer estado patologico cm 130.0 devido a toxoplasmose con-

genita

130.2 Efeitos tardios da infecaQo intra-uterina

Calcificaqao cerebral devida a toxoplasmose congenita
Oualquer estado pato1lgico especificado como efeito tardio da

toxoplasmose congenita

Para a identificaçao da deficiencia mental associada,ver nota
na Secgao V e as categorias 310-315

130.9 Nao especificada

131 Tricomoniase urogenital

Corrimento vaginal
Fluor (albus) (vaginalis)
Leucorreia (vaginal)
Prostatite devido(a) a Trichomona (vagina-
Uretrite lis)
Vaginite
Vulvovaginite

132 Pediculose

Infestagio por:

Pediculus (humanus) (capitis) (corporis)

piolho (da, do)

cabeça
corpo

Exclui: a infestagao por Phthirus pubis (134.1)
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133 Acariase

133.0 Escabiose

Infestaçao por Sarcoptes scabiei
Sarna

133.9 Outras

Infestaçao por: Prurido ou sarna (dos):
acaros, exceto Sarcoptes scabiei ceifeiros
Demodex foliculorum celeiros
Trombicula merceeiros

134 Outras infestaçoes

134.0 Mi
' ase

Infestagao por:
Dermatobia (hominis)
Gasterophilus intestinalis
Larvas de mosca
Oestrus ovis

134.1 Infestaçao por Phthirus

Infestaçao por piolhos do pubis

134.2 Outras infestagoes por artropodes

Infestaçao por:
bicho de pe
Tunga penetrans

134.3 Hirudin-ase

Hirudiniase (externa) (interna)
]Infestaçao por sanguessuga (aquaticas) (terrestres)

134.9 Outras e as nao especificadas

Infestaçao (da pele) SAI
Parasitas da pele (nao ectoparasitas) SAI

135 Sarcoidose

Doença de Besnier-Boeck-Schaumann
Febre uveoparotídea
Linfogranulomatose benigna

(de Schaumann)
Lup6ide (miliar) de Boeck
Lupus pernio (Besnier)

Sarcoide (de qualquer
localizaçao) (de):
SAI
Boeck
Darier-Roussy
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136 Outras doengas infecciosas e parasitarias e as nao es-
pecificadas

Doenga (de) (por):
infecciosa SAI
parasitaria SAI
protozoarias nao classificaveis em outra parte
Reiter

Febre miliar
Infec9ao SAI
"Pneumocystosis"
Sindrome uretro-éculo-articular (ou de Reiter)
Outras doengas infecciosas e parasitarias nao classificadas

em 000-135



II. TUMORES (NEOPLASMAS)

As listas seguintes contem tipos histologicos de tumores (neo-
plasmas) considerados malignos ou benignos. Alguns termos indi
cam por si mesmos a natureza maligna ou benigna do tumor; ou-
tros, porem,necessitam de adjetivo qualificativo (como benig-
no, maligno ou outro) para indicar satisfatoriamente sua natu-
reza. Portanto>estas listas devem ser consultadas somente nos
casos em que se necessite de um guia para classificar os ter-
mos que surgem sem especificagao de "maligno" ou de "benigno",
mas levando-se em conta que o fator decisivo será a opiniao do
patologista, quando se dispuser dessa opiniao.

Os termos destas listas sao exemplos que se limitam aos tipos
mais comuns, pois no índice Alfabetico figuram, ordenados alfa
beticamente, todos os tipos histol6gicos dos tumores.

Os numeros 140-199 compreendem os tumores (neoplasmas) de natu
reza maligna classificados segundo sua localizagao anatomica.
As seguintes variedades histológicas serao classificadas como
tumores malignos, a menos que se indique seu carater benigno.

Adenoacantoma

Adenocarcinoma

Adenossarcoma

Angiofibrossarcoma

Angiossarcoma

Astroblastoma

Astrocitoma
Cancer de qualquer tipo

Canceroso, qualquer estado
patológico assim qualificado

Carcinoma basocelular

Carcinoma de qualquer tipo

Carcinomatoso, qualquer estado

patologico assim qualificado

Carcinossarcoma

Cistadenocarcinoma

Condromixossarcoma

Condrossarcoma

Cordoma

Coriocarcinoma

Corioepitelioma

Doença de Paget da mama ou do

mamilo

Disgerminoma

Embrioma

Ependimoblastoma

Ependimoma

Epitelioma de Bowen

Espongioblastoma

Espongiocitoma

Fibrocondrossarcoma

Fibrolipossarcoma

Fibromixossarcoma
Fibrossarcoma

Glioblastoma
Glioma

Gliossarcoma

Hemangioblastoma

Hlemangiopericitoma

Hemangiossarcoma

Hepatoblastoma

Hepatoma

Hipernefroma

Leiomiossarcoma

Linfangiossarcoma

Linfoepitelioma

Lipomiossarcoma

Lipomixossarcoma

Lipossarcoma

Meduloblastoma

Meduloepitelioma

Melanoblastoma
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Melanocarcinoma
Melanoma
Mesenquimoma
Miossarcoma
Mixocondrossarcoma
Mixossarcoma
Nefroblastoma
Neuroblastoma
Neuroepitelioma
Neurofibrossarcoma
Neurossarcoma
Oligodendroblastoma
l01igodendroglioma

Osteoblastoma

Osteocondromixossarcoma

Osteocondrossarcoma

Osteofibrossarcoma

Os numeros 200-209 compreendem os

cos e hematopoeticos. As seguintes

neste grupo:

Aleucemia, de qualquer tipo

Aleucemico, qualquer estado
patologico assim qualifi-
cado

Cloroma
Doença ou glanuloma de

Hodgkin
Doenga de Kahler
Leucemia de qualquer tipo
Leucemico, qualquer estado

patologico assim quali-
ficado

Leucossarcoma
Linfoblastoma
Linfocitoma

Papiloadenocarcinoma
Papilocarcinoma
Peritelioma
Pinealoblastoma
Rabdomiossarcoma
Retinoblastoma
Sarcoma
Sarcomatoso, qualquer es-

tado patologico assim
qualificado

Seminoma
Simpatoblastoma
Simpatogonioma
Siringocarcinoma
Teratocarcinoma
Teratoma (cistico) do tes-

tdculo
Tumor de Wilms (do rim)
Tumor (osseo) de Ewing

.umores dos tecild--infti
s variedades estao incluídas

Linfogranuloma, exceto o
inguinal ou venereo

Linfoma
Linfoma folicular gigante
Linfossarcoma
Micose fungoide
Mieloma de celulas plasma-

ticas
Plasmocitoma
Polipo linfoide (benigno)
Reticulose, linfoide foli-

cular
Sarcoma reticular ou reti-

culossarcoma

Os numeros 210-228 compreendem os tumores benignos classifica-

dos segundo sua localizagao anatomica e, em certas categorias,

de acordo com seu tipo histologico.

As seguintes variedades serao consideradas como tumores benig-

nos, a menos que se especifique seu carater maligno:

Acantoma adenoide cistico

Adenocistoma

Adenofibroma

Adenoma, exceto o da parati-

reoide, da pituitaria pr6s-

tata ou da tireoide

Adenomioma

Angiofibroma

Angiolipoma

Angioma

Angiomatose

Cementoma

Cistadenoma, exceto o da

tireoide
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Cisto dermoide
Cisto epidermjide SAI
Cistossarcoma filoidio
Condroblastoma
Condrofibroma
Condroma
Condromixoma
Craniofaringioma
Dermatofibroma
Econdrose ou econdroma
Encondroma
Endometrioma
Epitelioma adenoide c{stico
Epulide
Exostose
Fibroadenoma
Fibroangioma
Fibrocondroma
Fibrolipoma
Fibroma, exceto o da pros-

tata
Fibromioma
Fibromixoma
Fibroosteocondroma
Fibroosteoma
Ganglioneuroma
Hemangio-endotelioma
Hemangiofibroma
Hemangioma
Higroma cdstico
Leiomioma (ou liomioma),

exceto o da prostata
Linfangio-endotelioma
Linfangiofibroma
Linfangioma
Lipofibroma
Lipoma
Lipomatose embrionaria
Lipomioma
Lipomixoma
Meningioma
Mesotelioma

Miofibroma
Miolipoma
Mioma, exceto o da prostata
Mixocondroma
Mixofibrocondroma
Mixofibroma
Mixolipoma
Neurinoma
Neuro fibroma
Odontoma
Osteoclastoma
Osteocondroma
Osteocondromatose
Osteocondromixoma
Osteofibrocondroma
Osteofibroma
Osteoma
Osteomixocondroma
Papiloadenocistoma
Papiloma, exceto o da

tireoide
Paraganglioma
Pinealoma
Rabdomioma, exceto o da

prostata
Schwannoma
Siringocistoadenoma
Siringocistoma
Siringoma
Teratoma (cistico), exceto

o do test!culo
Timoma
TricoeDitelioma
Tumor de Brenner (do ova-

rio)
Tumor dermoide
Tumor desmoide
Tumor glomico ou glomus

Os numeros 230-239 compreendem os tumores nao especificados co

mo benignos ou malignos e estao classificados segundo sua loca

lizagao anatomica.

As seguintes expressoes, mal definidas, de tumores, sao codifi-

cadas aqueles numeros:

Neoformagao

Neoplasia

Neoplasma

* Tumor

Tumor neoplasico
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TUMOR MALIGNO DA CAVIDADE BUCAL E DA FARINGE (140-149)

140 Tumor maligno do labio

Inclui: frenulo do labio
mucosa do labio (interna) (externa)

Exclui: o tumor maligno da pele do labio (172.0, 173.0)

140.0 Do l¿bio superior

140.1 Do labio inferior

140.2 De ambos labios

Labios SAI

140.9 Do labionao especificado

Comissura labial
Libio SAI
Mucosa do labio SAI

141 Tumor maligno da lingua

141.0 Da base da lJngua

141.1 Da face dorsal da lJngua

Foramen caecum da lingua
Papilas:

circunvaladas
filiformes
linguais SAI

141.2 Das bordas e da ponta da lingua

Papi!as (lingallas):
foliadas
fungiformes
lenticulares

141.3 Da face ventral da ljngua

Frenulo da lingua

Exclui: o tumor (ou neoplasma) "en f¿lha de livro" que compro-

meta conjuntamente a face ventral da lingua e o as-

soalho da boca (144)

141.9 De parte nao especificada

Cancer lingual

142 Tumor maligno das glándulas salivares

Inclui: condutos
glandulas J salivares

142.0 Da parotida
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142.8 De outras glcandulas salivares especificadas

Gl^ndula:
sublingual
submaxilar

142.9 De glandula salivar nao especificada

143 Tumor maligno da gengiva

Inclui: alveolo (rebordo ou crista)
gengiva (alveolar) (marginal ou livre)
papila interdental

143.0 Da gengiva superior

143.1 Da gengiva inferior

143.2 De gengiva nao especificada

144 Tumor maligno do assoalho da boca

145 Tumor maligno de outras partes da boca e das nao espe-
cificadas

145.0 Da mucosa bucal

Área retromolar
Bochecha interna
Comissura bucal
Sulcos bucais Isuperior) (inferior)
Vestibulo da boca

145.1 Do palato (duro) (mole)

Aboboda palatina (ou ceu da boca)

145.8 De outras partes especificadas

úvula

145.9 De parte nao especificada

Cavidade bucal SAI

146 Tumor maligno da orofaringe

146.0 Das amidalas

Am{dala:
lingual
palatina

Exclui: os pilares do veu do palato (146.8)

146.8 De outras partes especificadas

Face anterior da epiglote
Fenda ou vestigios branquiais
Valecula epiglotica
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146.9 De parte nao especificada

Istmo das fauces SAI
Mesofaringe (oral) SAI
Orofaringe SAI

147 Tumor maligno da nasofaringe

Balsa faringea
Tecido:

adenoide da faringe
linfadenoide

148 Tumor maligno da hipofaringe

148.0 Da regiao pos-cricide

148.1 Da fossa piriforme

148.8 De outras partes especificadas

Parede:
hipofar{ngea
posterior da hipofaringe

148.9 De parte nao especificada

149 Tumor maligno da faringe, de parte nao especificada

Tumor maligno da garganta

TUMOR MALIGNO DOS ÓRGAOS DIGESTIVOS E DO PERITONIO (150-159)

150 Tumor maligno do esofago

151 Tumor maligno do estomago

151.0 Do cardia

Orificio do cardia

151.1 Do piloro

151.8 De outras partes especificadas

Curvatura (maior) (menor) -

Fundo j do estomago

151.9 De parte nao especificada

Cancer gástrico
Carcinoma ventriculi

152 Tumor maligno do intestino delgado, inclusive o duodeno

152.0 Do duodeno
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152.8 De outras partes especificadas

Tleo
Jejuno

Exclui: a valvula ileocecal (153.0)

152.9 De parte nao especificada

153 Tumor maligno do intestino grosso, exceto o reto

153.0 Do ceco, do apendice, e do colon ascendente

Cabeça do colon
Valvula ileocecal

153.1 Do colon transverso, inclusive das curvaturas hepatica
e esplenica

153.2 Do cilon descendente

153.3 Do cilon sigmoide

Sigmoide (curvatura sigmoide)

Exclui: a porçao reto-sigmóide (154.0)

153.8 Do intestino grosso (incolusive do colon), sem especi-
ficar a parte

153.9 Do tracto intestinal, sem especificar a parte

154 Tumor maligno do reto e da porgao reto-sigmoide

154.0 Da porceo reto-sigmoide

154.1 Do reto

154.2 Do canal anal

Esfincter do gnus

Exclui: o anus (pele) (172.6, 173.6)

155 Tumor maligno do flgado e das vias biliares intra-hepa
ticas, especificado como primario

155.0 Do fqgado

Carcinoma (da, do):
celula hepatica
f{gado, especificado como primário
hepatocelular

Hepatoblastoma

155.1 Das vias biliares intra-hepaticas

Canais: Condutos biliares:
biliares interlobulares
intra-hepaticos intra-hepaticos

Vias biliares intra-hepaticas
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156 Tumor maligno da vesícula biliar e das vias biliares
extra-hepáticas

156.0 Da vesicula biliar

156.1 Das vias biliares extra-hepaticas

Coledoco Canais biliares
Canal: ticos)

cistico Vias biliares ex
comum (biliar)
hepatico

156.2 Da ampola de Vater

156.9 Das vias biliares sem outra especificaaao

157 Tumor maligno do páncreas

157.0 Da cabega

157.8 De outras partes especificadas

Cauda
Colo do pancreas
Corpo

157.9 De parte nao especificada

158 Tumor maligno do perit8nio e do tecido re

158.0 Do tecido retroperitonial

158.9 De outras partes

Ep{ploo Omentum
Mesenterio Peritonio SAI
Mesocolon

159 Tumor maligno de 6rgaos digestivos nao es

(extra-hepa-

tra-hepaticas

troperitonial

pecificados

Aparelho digestivo
Tracto
Tubo digestivo(as)
Vias j
Tracto gastrintestinal

TUMOR MALIGNO DO APARELHO RESPIRATORIO (160-163)

160 Tumor maligno do nariz, das fossas nasais, do ouvido
medio e dos seios paranasais

160.0 Do nariz (parte interna) e das fossas nasais

Cartilagens nasais
Orificios do nariz (narinas)
Septo nasal

L
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Exclui: ossos do nariz (nasais) (cornetos) (170.0)
pele do nariz (172.3, 173.3)

160.1 Da trompa de Eustaquio e do ouvido medio

Exclui: cartilagens do ouvido (171.0)
conduto auditivo externo (172.2, 173.2)
OSsos do ouvido (inclusive dos meatos) (170.0)
pele do ouvido (externo) (172.2, 173.2)

160.2 Do seio maxilar

Antro (de Highmore) (maxilar)

160.8 De outros seios paranasais

Seio:
esfenoidal
etmoidal
frontal

160.9 Do seio paranasal nao especificado

Seio:
acessorio (do nariz) SAI
paranasal SAI

161 Tumor maligno da laringe

161.0 Da glote (cordas vocais verdadeiras)

161.8 De outras partes especificadas

Cartilagem: Cartilagem:
aritenoide laríngea
cricoide tiroide
cuneiforme (ou de Wrisberg) Cordas vocais falsas

161.9 De parte nao especificada

162 Tumor maligno da traqu6ia, dos bronauios e do pulmáo

162.0 Da traqueia

Cartilagem )
Mucosa J da traqueia

162.1 Dos brinouios e do pulmao

Tumor maligno (do, dos):
bronquios:

SAI
primario

pulmao:

SAI

primario

Carcinoma broncoginico
Carcinoma pulmonar
Tumor de Pancoast, a menos

que se especifique como
benigno
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163 Tumor maligno de outros 6rgaos respirat6rios ou ngo
especificados

163.0 Da pleura

163.1 Do mediastino

163.9 De localizagao nao especificada

Carcinoma respiratorio SAI
Tumor maligno (das, do, dos):

aparelho respiratorio SAI
orgaos toracicos SAI
vias respiratorias superiores SAI

TUMOR MALIGNO DOS OSSOS, DO TECIDO CONJUNTIVO, DA PELE
E DA MAMA (170-174)

170 Tumor maligno dos ossos

Inclui: cartilagem (da):
articulacao
articular

periosteo

Exclui: a medula ossea (201-203)

170.0 Dos ossos do cranio e da face

Osso: 0sso:
corneto nasal
esfenoide occipital
etmoide parietal
frontal temporal
malar vomer
maxilar superior ou maxila

Exclui: as cartilagens (da, do):
nariz (160.0)
ouvido (171.0)
palpebra (171.0)

osso maxilar inferior (170.1)

170.1 Do maxilar inferior

Osso maxilar inferior
Mandibula (inferior)

170.2 Da coluna vertebral (exceto o sacro e o cóccix)

Coluna espinhal
Espinha exceto sacro e coccix
Vertebra
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170.3 Das costelas, do externo e da clavícula

Apendice (ou cartilagem) xifoide
Cartilagem:

costal
ensiforme

170.4 Dos ossos longos da extremidade superior e omoplata

Acromio
Cubito
Osso SAI da extremidade superior

Radio
lmero

170.5 Dos ossos curtos da extremidade superior

Falanges da mao
Osso (do):

carpo
cuneiforme do punho
escafoide do carpo
grande (do carpo)
metacarpiano
piramidal

Os so:
pisiforme
semilunar
trapezio
trapezoide
unciforme (ou ganchoso)

170.6 Dos ossos iliacos, do sacro e do coccix

Coccix (vertebras coccigeas)
, ílio

fsquio

PGbis (osso)
Sacro (vertebras sacras)

170.7 Dos ossos longos da extremidade inferior

F&mur Peronio
Osso SAI da extremidade inferior Tibia

170.8 Dos ossos curtos da extremidade inferior

Astragalo
Calc^neo
Cartilagem semilunar
Cuboide
Cuneiformes (do tarso)
Escafoide do tarso
Falanges do pe

Osso (do):
metatarsiano
navicular do tarso
tarso

Rotula

170.9 De localizagao nao especificada

Condromixossarcoma
Condrossarcoma
Osteossarcoma
Sarcoma de Ewing
Tumor de Ewing t1de localizacao nao especificada
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171 Tumor maligno do tecido conjuntivo e de outros tecidos
moles

fibrossarcoma
hemangiossarcoma
leiomiossarcoma
linfangiossarcoma
lipossarcoma
miossarcoma
mixossarcoma
rabdomiossarcoma

Tumor maligno de;
bolsa sinovial
fiscia ou aponeurose
ligamento
membrana sinovial
musculo
tendao (inclusive sua
bainha)

vaso sangulneo
>4

Exclui: cartilagens (articulares) (da, do) (170)
laringe (161.8)
nariz (160.0)

171.0 Da cabeca, da face e do pescogo

Cartilagem(s) (da, do):
ouvido (externo)
palpebra

Misculo
Partes moles
Tecido conjuntivo

t (da, do)
e

r

L

bochecha
cabeça
face SAI
mento
ouvido (externo)
orelha
pescogo

Exclui: as cartilagens nasais (160.0)

171.1 Do tronco

Coragao
Diafragma
Miocardio

Misculo
Partes moles
Tecido conjuntivo

} (da, do)

I
k'

hipocondrio
perineo
torax
tronco SAI
virilha

Exclui: ligamento:
largo (183.1)
redondo (183.1)
uterino (qualquer) (183.1)

171.2 Da extremidade superior (inclusive do ombro)

Musculo
Partes moles
Tecido conjuntivo J (da, de, do) í antebraço

brago
dedo da mao
extremidade
mao
ombro

superior SAI

Inclui:
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171.3 Da extremidade inferior (inclusive do quadril)

coxa
dedo do pe

Musculo extremidade inferior SAI
Partes moles (da, de, do) fossa poplitea
Tecido conjuntivo pe

perna
quadril

171.9 De locaiiszaao nao especificada

172 Melanoma maligno da nele

Inclui: melanocarcinoma
melanoma (da pele) SAI

Exclui: pele (da, dos):
mama (174)
orgaos genitais (184, 187)

172.0 Dos bebios

172.1 Das pazlpebras, inclusive das comissuras palpebrais

172.2 Da orelha e do conduto auditivo externo

Conduto auditivo externo (ou auricular)
Meato acustico (ou auditivo) externo
Orelha
Pavilhao auricular

172.3 De outras partes da face e das nao especificadas

Face SAI Bochecha (externa)
Sobrancelha Mento
Fronte Nariz (externo)

172.4 Do couro cabeludo e do pescogo

172.5 Do escroto

172.6 Do tronco, exceto do escroto

inus Parede:
Axila abdominal
Costas toracica
Virilha Perineo
Nadega Pubis
Umbigo Tronco SAI

172.7 Da extremidade superior

Antebraco Extremidade superior SAI
BraD o Ombro
Dedo da mao Mao
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172.8 Da extremidade inferior

Calcanhar Joelho
Coxa Pe
Dedo do pe Perna
Extremidade inferior SAI Quadril
Fossa poplitea Tornozelo

172.9 De localizagao nao especificada

173 Outros tumores malignos da pele

Inclui: tumor maligno das glandulas:
sebaceas
sudoriparas

Exclui: melanoma maligno da pele (172)
pele (da, dos):

mama (174)
orgaos genitais (184, 187)

173.0 Dos labios

Pele dos labios

173.1 Das palpebras, inclusive das comissuras palpebrais

173.2 Da orelha e do conduto auditivo externo

(Pele do):
conduto auditivo externo
meato acustico (ou auditivo) externo

Pele (da, do):
ouvido (externo)
orelha
pavilhao auricular

173.3 De outras partes da face, ou nao especificadas

(Pele da): (Pele) (da, do):
bochecha (externa) mento
face SAI nariz, parte externa
fronte sobrancelha

173.4 Do couro cabeludo e do pescogo

Pele do pescoço

173.5 Do escroto

173.6 Do tronco, exceto do escroto

(Pele) (da, do): Pele (da, do):
anus costas
nadega parede toracica
parede abdominal perineo
prega axilar tronco
pubis virilha
umbigo
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173.7 Da extremidade superior

Pele (de, do):
antebravo
brago
dedo da mao

173.8 Da extremidade inferior

Pele (da, de, do):
calcanhar
coxa
dedo do p!
extremidade inferior SAI
joelho

Pele (da, de, do):
extremidade superior SAI
mao
ombro

Pele (da, do):
pe
perna
quadril
tornozelo

173.9 De Zocalizaapo nao especificada

174 Tumor maligno da mama

Doenga de Paget (da, do):
mama
mamilo

Glandula mamaria
Mama (do homem) (da mulher)

Mamilo
Partes moles da mama
Pele (do homem)
Tecido conjuntivo (da mulher)

TUMOR MALIGNO DOS óRGAOS GENITURINARIOS (180-189)

180 Tumor maligno do colo do útero

181 Corioepitelioma

Coriocarcinoma
Deciduoma maligno
Tumor maligno da placenta

182 Outros tumores malignos do útero

182.0 Do corpo do útero

Corpus uteri
Endomitrio
Fundo do utero
Miometrio

182.9 Do útero, sem especificar a parte

Transformalao maligna de fibroma, ou de fibroide uterino
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183 Tumor maligno do ovario, da trompa de Fal6pio e do li-
gamento largo

183.0 Do ovario

Disgerminoma
Teratoma maligno (cístico) d, ovario

183.1 Da trompa de Falopio e do ligamento largo

Ligamento:
redondo
uterino
utero-ovaríano
uterossacro

Oviduto

183.9 De localizagao nao especificada

Anexos uterinos SAI

184 Tumor maligno de outros 6rgáos genitais da mulher ou
nao especificados

184.0 Da vagina

184.1 Da vulva

Clitoris
Glandula de Bartholin
Labios grandes ou pequenos
Orgaos genitais externos

184.8 De outras localizagoes especificadas

184.9 De localizagao nao especificada

185 Tumor maligno da rstata

186 Tumor maligno do testiculo

Disgerminoma do test{culo
Seminoma
Teratoma (cístico) do testículo

187 Tumor maliqno de outros orgaos genitais do homem, ou
nao especificados

187.0 Do penis

Corpo cavernoso (do penis)

Glande

Prepucio
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187.8 De outras localizsagoes especificadas

Cordao espermático
Epididimo
Vesícula seminal

187.9 De localizagao nao especificada

188 Tumor maligno da bexiga

(Esfincter da) bexiga

189 Tumor maligno de outros orgaos urinarios> ou nao es-
pecificados

189.0 Do rim, exceto da pelve renal

Hipernefroma
Tumor de Wilms

189.1 Da pelve renal

189.2 Do ureter

189.9 De outros órgaos urinários ou nao especificados

Uraco
Uretra

TUMOR MALIGNO DE OUTRAS LOCALIZA~OES, OU NAO ESPECIFICADAS
(190-199)

190 Tumor maligno do 61ho

Glioma
Melanoma j do lho
Retinoblastoma
Tumor maligno (da, de):

retina
qualquer parte do olho, exceto a pálpebra e o nervo otico

Exclui: cartilagem da palpebra (171.0)
nervo otico (192.0)
pálpebras (pele) (172.1, 173.1)

191 Tumor maligno do encéfalo

Exclui: os nervos, ou pares cranianos (192.0)

192 Tumor maligno de outras partes do sistema nervoso

192.0 Dos nervos cranianos (incluindo o ótico)

192.1 Das meninges encefálicas

192.2 Da medula espinhal
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192.3 Das meninges espinhais

192.4 Dos nervos perifericos

192.5 Do sistema nervoso sitmpCatiUco

Ganglio (do sistema nervoso) simpático

192.9 De Zocalisagao nao especificada

Astroblastoma
Astrocitoma 1
Ependimoma
Glioma de localizagao nao especificada
Meduloblastoma
Neuroepitelioma
Oligodendroblastoma

193 Tumor maligno

Carcinoma de ceuias

da glándula tire6ide

de Hurthle

194 Tumor maligno de outras glándulas end6crinas

194.0 Da glandula supra-renal

194.1 Da paratireoide

194.2 Do timo

Timoma maligno

194.3 Da glandula pituitaria e do conduto craniofarCngeo

Bolsa (de):
craniobucal
craniofaringea
Rathke

Conduto hipsfisario
Saco de Rathke

194.4 Da gZandula pineal

Pinealoblastoma

194.8 De outras glandulas endocrinas

Corpo (ou corpusculo) aortico
Corpo (ganglio, glomo ou corpusculo) carotideo

194.9 De glándula endocrina nao especificada

195 Tumor maligno de localizagoes mal definidas

195.0 Do abdome, cancer intrabdominal

195.1 Da pelve, das visceras pelvicas e do septo retovaginal
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195.9 Outras

Braço SAI
Mao SAr
Ombro SAI
Ouvido SAI

Parede toracica SAI
Pavilhao da orelha SAI
Perna SAI
Pescoço SAI

196 Tumor maligno secundário, ou nao especificado, dos
ganglios linfáticos

Exclui: qualquer tumor maligno dos ganglios linfaticos especi
ficado como primario (200-202)

doença de Hodgkin (201)
linfossarcoma (200.1)
outras formas de linfoma (202)
sarcoma reticular ou reticulossarcoma dos ganglios

linfaticos (200.0)

196.0 Da cabega, da face e do pescogo

Cervicais
Supraclavlculares

196.1 Intratoracicos

Broncopulmonares
Mediastlnicos
Traqueobronquiais

196.2 Intrabdominais

Intestinais
fesentericos
Retroperitoniais

196.3 Aritlares e da extremidade superior

Braquiais
Epitrocleares

196.4 Inguinais e da extremidade inferior

Illacos
Inguinais
Popllteos
Tibiais

196.7 De outras localizaloes especificadas

196.8 De localizagoes muZtipZas

196.9 De localizagao nao especificada

197 Tumor maligno secundario dos aparelhos respirat6rio e
digestivo

197.0 Do pulmao, especificado como secunderio
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197.1 Do mediastino, especificado como secundario

197.2 Da pleura, especificado como secundario

197.3 De outros orgaos respiratórios, especificado como se-
cundario

BrGnquio}
Traqulia } especificado como secundario

197.4 Do intestino delgado, inclusive do duodeno, especifi-
cado como secundarioo

197.5 Do intestino grosso e do reto, especificado como se-
cundario

197.6 Do peritonio, especificado como secundário

197.7 Do f~gado, especificado como secundario

197.8 Do f~gado, nao especificado como primério nem secunde
rfio

197.9 De outros orgaos digestivos, especificado como secun-
dério

198 Outros tumores malignos secundarios

198.0 Da bexiga, especificado como secundario

198.1 De outros órgaos urinarios, especificado como secunda
rio

198.2 Da pele, especificado como secundario

198.3 Do encefalo, especificado como secundário

198.4 De outras partes do sistema nervoso, especificado co-
mo secundario

198.5 Do osso, especificado como secundério

198.9 De outras localizagoes, especificado como secundério

199 Tumor maligno de localizagao nao especificada

199.0 MúzltiplZo

Cancer:
disseminado
multiplo

Carcinomatose
Doenga neoplastica generalizada
Malignidade generalizada
Sarcomatose

199.1 Outros

Cancer
Carcinoma
Malignidade
Sarcoma
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TUMORES DO TECIDO LINFATICO E DOS ORGAOS HEMATOPOÉTICOS (200-
209)

Exclui: tumor maligno secundario (da, do):
bago (198.9)
medula ossea (198.5)

tumor maligno secundario, ou nao especificado, dos gan
glios linfaticos (196)

200 Linfossarcoma e sarcoma reticular

200.0 Sarcoma reticular

Linfossarcoma reticular
Reticulossarcoma

200.1 Linfossarcoma

Linfossarcoma (linfoblastico) (linfoc{tico)

201 Doença de Hodgkin

Granuloma
Linfoma t de Hodgkin ou maligno
Linfogranuroma (maligno)
Linfogranulomatose

202 Outros tumores do tecido linf6ide

202.0 Linfoma folicular gigante

Doenga de Brill-Symmers
Linfoma macrofolicular
Reticulose folicular linfoide

202.1 Micose fungoide

202.2 Outros tumores malignos primários do tecido linfoide

Cloroma Tumor maligno dos ganglios lin-
Leucossarcoma faticos especificado como pri
Linfoma composto mario, nao classificavel em
Tumor maligno do bago 200-202.1

202.9 Outras formas de linfoma

Linfoma benigno
Linfoma ocular
Polipo linfoide (benigno)
Tumor benigno ou nao especificado da medula ossea

203 M4ieloma múltiplo

Doenga de Kahler
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Mieloma (de): Mielomatose
SAI Plasmocitoma
celulas plasmaticas
hemico ou hematico

204 Leucemia linfática

Inclui: aleucemia, leucemia (aleucemica):
linfatica
linfoblastica
linfogena
linfoide

204.0 Aguda

204.1 Cronica

204.9 Forma nao especificada

205 Leucemia mieloide

Inclui: aleucemia, leucemia (aleucemica):
granulocitica
mieloblastica
mielocTtica
mielogena
mielosclerotica

mielose aleucemica

205.0 Aguda

205.1 Cronica

205.9 Forma nao especificada

206 Leucemia monocítica

Inclui: aleucemia, leucemia (aleucemica):
histiomonocitica (tipo Shilling)
mielomonocitica (tipo Naegeli)
monocltica

206.0 Aguda

206.1 Cronica

206.9 Forma nao especificada

207 Outras leucemias> ou nao especificadas

Inclui: aleucemia, leucemia (aleucemica) (de):
SAI
celulas:

gigantes
indiferenciadas

megacarioc{tica
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207.0 Leucemia aguda

207.1 Leucemia crcnica

207.2 Eritremia aguda

Doenga de Di Guglielmo
Mielose eritremica (aguda)

207.9 Leucemia nao especificada

208 Policitemia vera

Doenga de Vaquez-Osler Policitemia:
Eritremia (cronica) cronica
Eritrocitemia esplenomegalica

mielopatica
primaria
rubra (verdadeira)

Exclui: eritremia aguda (207.2)
policitemia secundaria (289.0)

209 Mielofibrose

Anemia osteoscler¿tica
Mieloseclerose
Osteomielofibrose
Osteomielosclerose

TUMORES BENIGNOS (210-228)

210 Tumor benigno da cavidade bucal e da faringe

Exclui: cisto (dos):
maxilares (526)
tecidos moles da baca (528)

210.0 Do Zabio

Comissura
Mucosa } labla]
Labio(s) (lnferior) (superior) (ambos)

Exclui: a pele do labio (216)

210.1 Da l
4
ngua

210.2 Das glandulas salivares

Conduto salivar
Glandula:

parotida
salivar
sublingual
submaxilar
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210.3 Do assoalho da baca

210.4 De outras partes da bca, ou nao especificadas

Cavidade SAI Udontoma
Mucosa bucal Palato (duro) (mole)
Epulide úvula
Gengiva (superior) (inferior)

210.5 Da am~dala

Amidala:
lingual
palatina (faucial)

Exclui: os pilares do veu do palato (210.6)

210.6 De outras partes da orofaringe

Face anterior da epiglote
Fenda ou vestigios branquiais
Istmo das fauces SAI
Mesofaringe (oral) SAI
Vallecula epiglottica

210.7 Da nasofaringe

Bolsa faringea
Tecido:

adenoide da faringe
linfadenoide

210.8 Da hipofaringe

Fossa piriforme
Regiao pos-cricoide

210.9 Da faringe, sem especificar a parte

Tumor benigno da garganta

211 Tumor benigno de outras partes do aparelho digestivo

211.0 Do esofago

211.1 Do estomago

Cardia
Orificio do cardia
Piloro

211.2 Do intestino delgado

Duodeno
íleo
Jejuno

Exclui: a valvula ileocecal (211.3)
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211.3 Do intestino grosso, exceto do reto

Apendice
Ceco
Colon:

ascendente
descendente
sigmoide
transverso

Tracto intestinal SAI

Exclui: a porçao reto-sigmoide (211.4)

211.4 Do reto

Canal anal
Porgao reto-sigmoide

Exclui: o anus (pele) (216.9)

211.5 Do ftgado e das vias biliares

Ampola de Vater Canal:
Coledoco c{stico
Canal(is) biliar(es): hepatico
comum Vesícula biliar
extra-hepáticos
intra-hepaticos

211.6 Do pancreas

Exclui: o tumor das (celulas das) ilhotas do pincreas ou de
Langerhans (251)

211.7 Do peritonio e do tecido retroperitonial

Epiploo Mesocolon
Mesenterio Omentum

211.9 De localizagao nao especificada

Tracto alimentar SAI
Tracto gastrintestinal SAI
Tubo digestivo SAI

212 Tumor benigno do aparelho respiratorio

212.0 Do nariz, das fossas nasais, do ouvido medio e dos
seios paranasais

Cartilagens nasais Septo nasal
Orificios do nariz Trompa de Eustaquio
Seio:
esfenoidal
etmoidal
frontal
maxilar

TTUMORES 111
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Exclui: polipo(s) (da, do, dos):

cavidade }nasal (505)
septo

ouvido (387.9)
seios paranasais ou acessorios (505)

tumor benigno (da, de, do):
cartilagem do ouvido (215)
conduto auditivo externo (216)
osso (do):

nariz (213)
ouvido (213)

pele (do):
nariz (216)
ouvido (216)

212.1 Da laringe

Cartilagem:
aritenoide
cricoide
cuneiforme (ou
laringea
tireoide

Cordas vocais:
falsas
verdadeiras

Glote

de Wrisberg)

Exclui: o polipo das cordas vocais ou da laringe (508)

212.2 Da traqueia

Cartilagem da traqutia
Mucosa

212.3 Dos bronquios e do pulmao

Cartilagem dos bronquios

212.4 Da pleura

212.5 Do mediastino

212.9 De localizagEo nao especificada

Aparelho respiratorio SAI
Orgaos toracicos SAI

213 Tumor benigno dos ossos e das cartilagens

Cartilagem (de):

articular

articulaçao

Osso, qualquer

Peri¿stio

Condroma

Encondroma

Mixocondroma

Osteoma
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Exclui: cartilagem(s) (da, das, do):
laringe (212.1)
nariz (212.0)
ouvido (215)
palpebras (215)

medula ossea (202.9)

214 Lipoma

Fibrolipoma '
Lipoma 5 de qualquer localizaçao

215 Outros tumores benignos do
tivo

Bolsa sinovial
Cartilagem(s) (das, do):

ouvido
palpebras

Ftscia ou aponeurose
Ligamento
Membrana sinovial
Musculo
Tendao (bainha)

tecido muscular e do conjun-

Leiomioma
Mioma, nao do utero
Mixofibroma
Mixoma
Rabdomioma

Exclui: fibromioma uterino (218)
lipoma (214)

216 Tumor benigno da nele

Inclui: conduto auditivo externo
palpebras
pele do:

anus
ouvido

Exclui: melanoma benigno (757.1)
tumor benigno da pele (da, dos):
mama (217)
orgaos genitais (221, 222)

216.0 Da epiderme

Verruga:
seborreica
senil

216.1 Dos folZaulos pilosos e das glándulas sebáceas

Adenoma sebáceo

Exclui: o cisto sebaceo (706.2)

216.2 Das glandulas e dos ductos sudortparos

Hidrocistoma
Siringocistoadenoma

Siringocistoma
Siringoma
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216.8 De outras partes

Dermatofibroma

216.9 De parte nao especificada

217 Tumor benigno da mama

Mama (do homem) (da mulher)
Pele
Tecido:
Tecido: nda mama (do homem) (da mulher)
conjunt iVO

glandular

Exclui: o cisto benigno da mama (610)

218 Fibroma uterino

Fibroide (hemorragico) ~.
Fibromioma do utero
Mioma
Leiomioma do utero

219 Outros tumores benignos do útero

Inclui: colo
corpo do utero
fundo
endometrio
miometrio

219.0 Papiloma, polipo

219.1 Cisto benigno

219.9 Outros, ou nao especificado s

220 Tumor benigno do ovario

Cistadenoma nao especificado como maligno
Polipo
Cisto benigno do ovario

Teratoma nao especificado como maligno
Tumor de Brenner

Exclui: cisto (do):
corpo:

albicans (615.2)
amarelo (615.2)

foliculo de Graaf (615.2)
foliculo atresico ou involutivo (615.2)
ovario devido a:

falta de involuçao (615.2)
retençao (615.2)

tumores do ovario funcionalmente ativos (256.0)

UI
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221 Tumor benigno de outros 6rgaos genitais da mulher

Inclui: polipo
cisto benigno
teratoma nao especificado como maligno

221.0 Da trompa de Falipio e do ligamento largo

Ligamento:
redondo
uterino
utero-ovarico
uterossacro

Oviduto

221;1 Da vagina

221.2 Da vulva

Clitoris
Glandula de Bartholin
Labios grandes ou pequenos
Orgaos genitais externos

221.8 De outras localizagoes especificadas

221.9 De localizagao nao especificada

222 Tumor benigno dos 5rgaos genitais do homem

222.0 Do test-tulo

Exclui: o tumor benigno do testiculo funcionalmente ativo
(257.0)

222.1 Do penis

Corpo cavernoso (do penis)
Glande
Prepucio

222.8 De outras localizagoes especificadas

Cordao espermatico Veslcula seminal
Epidídimo

Exclui: a hipertrofia, tumefagao ou aumento da prostata (600)

222.9 De localizagao nao especificada

223 Tumor benigno do rim e de outros 6rgaos urinarios

223.0 Do rim, exceto da pelve renal

223.1 Da pelve renal

223.2 Do ureter
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223.3 Da bexiga

223.8 De outras localizagoes especificadas

úraco
Uretra

223.9 De localizagao nao especificada

224 Tumor benigno do l1ho

Retina
Qualquer parte do olho, exceto as palpebras e o nervo otico

Exclui: cisto do olho (378)
tumor benigno (da, das, do):
nervo otico (225.1)
palpebra(s) (pele) (216)

cartilagem (215)

225 Tumor benigno do encefalo e de outras partes do sistema
nervoso

Exclui: a neurofibromatose (743.4)

225.0 Do encefalo

Encefalo, qualquer parte
Hemangioma do encefalo

Exclui: os nervos cranianos (225.1)

225.1 Dos nerveos cranianos (incluindo o otico)

225.2 Das meninges encefálicas

Meningioma do cerebro

225.3 Da medula espinhal

Cauda equina Hemangioma da medula espinhal

225.4 Das meninges espinhais

Meningioma espinhal

225.5 Dos nerves periféricos

225.6 Do sistema nereso simpático

Ganglio (do sistema nervoso) (simpatico)

225.9 De localizagao nao especificada

Meninges SAI Meningioma SAI

226 Tumor benigno das glándulas end6crinas

226.0 Da glándula supra-renal

Exclui: adenoma supra-renal funcionalmente ativo (255.0)
feocromocitoma (255.2)
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226.1 Do timo

Timoma

226.2 Da gZandula pituitária e do conduto craniofaringeo

Craniofaringioma
Tumor benigno da balsa (de):

craniobucal
craniofarlngea
Rathke

Tumor benigno do saco de Rathke

Exclui: adenoma da pituitaria:
basfiljo (258.0)
cromofobo (253.2)
eosinofilo (253.0)

226.3 Da glandula pineal

Pinealoma

226.8 De outras glandulas endcrinas especificadas

Corpo (ou corpusculo) aortico
Corpo (ou ganglio, glomo ou corpusculo) carotideo

Exclui: adenoma da(s) glandula(s):
paratireoide (252.0)
tireoide (241, 242.1)

tumor das (celulas das) ilhotas do p2ncreas ou de Lan-
gerhans (251)

226.9 De gZandula endócrina nao especificada

227 Hemangioma e linfangioma

Hemangioma (benigno) (congenito) (de qualquer localizaçao), ex
ceto o do sistema nervoso central e o da retina

Linfangioma (congenito) (de qualquer localizaçao)
Nevo:

SAI
cavernoso
linfatico
vascular ou sanguíneo

Tumor glomico ou glomus

Exclui: angioma ou hemangioma (da, do):
encefalo (225.0)
medula espinhal (225.3)
retina (224)

nevo azul ou pigmentado (757.1)

228 Tumor benigno de outros órgaos e tecidos ou ngo es-
pecificados
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TUMORES DE NATUREZA NAO ESPECIFICADA (230-239)

230 Tumor de natureza nao especificada de 6rgaos digestivos

230.0 Do esafago

230.1 Do estomago

230.2 Do intestino delgado

Duodeno
Tleo
Jejuno

230.3 Do intestino grosso, exceto do reto

Apendice
Ceco
C6lon (ascendente) (descendente) (sigmoide) (transverso)
Tracto intestinal SAI

230.4 Do reto

Canal anal
Porgao reto-sigmoide

Exclui: o anus (pele) (232.2)

230.5 Do figado e das vias biliares

Ampola de Vater
Coledoco
Canal(is):
biliar(es) (comum)
cistico
hepatico

Vesícula biliar

230.6 Do pancreas

Exclui: o tumor das (celulas das) ilhotas do pancreas ou de
Langerhans (251)

230.7 Do peritonio

Eplploo Mesocolon
Mesenterico Omentum

230.9 De localizaq¿o nao especificada

231 Tumor de natureza nao especificada dos 6rgaos respira-
torios

231.0 Do nariz, das fossas nasais, do ouvido medio e dos
seios paranasais

Cartilagens nasais
Orificios do nariz
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Seio: Septo nasal
acessorio SAI Trompa de Eustaquio
esfenoidal
etmoidal
frontal
maxilar
paranasal SAI

Exclui: cartilagem do ouvido (232.1)
ossos (do):
nariz (232.0)
ouvido (232.0)

pele (do):
nariz (232.2)
ouvido (232.2)

231.1 Da laringe

Cartilagem:
aritenoide
cricoide
cuneiforme (ou de Wrisberg)
laringea
tireoide

Cordas vocais:
falsas
verdadeiras

Glote

231.2 Da traqueia

Cartilagem d
Mucosa da traqueia

231.3 Dos bronquios e do pulmao

Cartilagens dos bronquios

231.4 Da pleura

231.5 Do mediastino

231.9 De localizagao nao especificada

Aparelho respiratorio SAI
drgaos torácicos SAI

232 Tumor de natureza nao especificada da pele e do sistema
osteomuscular

232.0 Do osso e da cartilagem

Cartilagem (de):

SAI

articulaçao

articular

Periostio
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Exclui: cartilagem (da, das, do):
laringe (231.1)
nariz (231.0)
ouvido (232.1)
palpebras (232.1)

medula ossea (202.9)

232.1 Dos tecidos muscular e conjuntivo

Balsa sinovial Ligamento
Cartilagem (das, do): Membrana sinovial

ouvido Misculo
palpebras Tendao (bainha)

Fáscia ou aponeurose Vaso sangurneo

232.2 Da pele

Conduto auditivo externo
Epiderme
Follculos pilosos e giandulas sebaceas
Glandulas sudoriparas e seus condutos
Palpebras
Pele do:

anus
ouvido

Exclui: pele (da, dos):
mama (233)
orgaos genitais (236, 237)

233 Tumor de natureza nao especificada da mama

Mama (do homem) (da mulher)
Pele
Tecido:Tecido: 1 da m.ama (do hom.em) (da mu!her)

conjuntivo
glandular

234 Tumor de natureza nao especificada do útero

234.0 Carcinoma in situ do colo uterino

234.1 Outros do colo do útero

234.9 De outras localizagoes) ou nao essecificadas

Corpo d -t
Fundo }
Endometrio
Miometrio

235 Tumor de natureza nao especificada do ovario
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236 Tumor de natureza nao especificada de outros 6rgaos ge-
nitais da mulher

236.0 Da trompa de Falopio e do ligamento largo

Ligamento:
redondo
uterino
utero-ovariano
,uterossacro

Oviduto

236.1 Da vagina

236.2 Da vulva

Clitoris
Glandula de Bartholin
Labios grandes ou pequenos
Orgaos genitais externos

236.8 De outras localizagoes especificadas

236.9 De localizagao nao especificada

237 Tumor de natureza nao especificada de outros 6rgaos ge-
niturinarios

237.0 Do testiculo

237.1 Do penis

Corpo cavernoso (do pUnis) Prepucio
Glande

237.2 De outros orgaos genitais do homem, ou nao especifi-
cados

Cordao espermatico Vesieula seminal
Epidídimo

237.3 Do rim, exceto da pelve renal

237.4 Da pelve renal

237.5 Do ureter

237.6 Da bexiga

237.9 De outros orgaos urinarios, ou nao especificados

Uraco
Uretra

238 Tumor de natureza nao especificada do 6lho, do encéfalL
e de outras partes do sistema nervoso

238.0 Do olho

Retina
Qualquer parte do olho, exceto as palpebras e o nervo otico
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Exclui: cartilagensdas palpebras (232.1)
nervo 6tico (238.2)
palpebras (pele) (232.2)

238.1 Do encefalo

Encfalo, qualquer parte

238.2 Dos nervos cranianos, incluindo o ótico

238.3 Das meninges encefélicas

238.4 Da medula espinhal

238.5 Das meninges espinhais

238.6 Dos nervos perifericos

238.7 Do sistema nervoso simpético

Ganglio (do sistema nervoso) simpático

238.9 De localiszagao nao especificada

Meninges SAI

239 Tumor de natureza nao especificada de outros 6rgaos,
ou nao especificados

239.0 Da cavidade bucal e da faringe

Alveolo (rebordo ou crista) Lingua
Amldala Mucosa bucal
Assoalho da boca Nasofaringe
Gengiva Orofaringe
Glandulas e condutos salivares Paladar (duro) (mole)
Labio rvula

239.1 Das glandulas endcrinas

Corpo (ou corpusculo) aortico
Corpo (ou ganglio, glomo ou corpusculo) carotideo
Glandula(s):

paratireoide
pineal
supra-renais
timo
tireoide

239.9 De outras localizagoes, ou nao especificadas
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III. DOENLAS DAS GLANDULAS ENDóCRINAS,DA NUTRIÇAO E DO META-
BOLISMO

DOENÇAS DA GLÁNDULA TIREOIDE (240-246)

240 B6cio simples

Inclui: bocio (ou estruma):
SAI
coloide difuso
hiperplástico
parenquimatoso
simples

tumefaçao da (corpo ou glandula) tireside

240.0 Endemico

240.1 Esporadico

240.9 Nao especificado

241 Bócio nodular nao t6xico

Inclui: adenoma da tireside (colside) (nho toxico) (simples)
bocio:

adenomatoso (nao toxico)
nodular (nao toxico)

cisto adenomatoso da tireoide
estruma nodoso (simples)
struma nodosa (simplex)

241.0 Endemico

241.1 Esporadico

241.9 Nao especificado

242 Tireotoxicose com ou sem b6cio

242.0 Bócio difuso toxico

Bocio: Es
exoftalmico HiL
toxico: Ti

SAI Of
difuso

Doença de:
Basedow
Graves

242.1 Bocio nodular toxico

Adenoma da glandula tireoide
Bocio adenomatoso
Bocio nodular
Estruma nodoso toxico

truma difuso toxico
pertireoidismo (recorrente) com
reotoxicose J bocio
talmoplegia exoftalmica

} toxico ou com hipertireoidismo
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242.2 Tireotoxicose sem mengao de bócio

Hipertireoidismo e meno de bcio
Tireooxicse ^sem mençao de bocio

243 Cretinismo de origem congenita

Atireoidismo
Hipotireoidismo
Insuficiencia tireoidea (ou da glandula congenito(a)
tireóide)

Cretinismo (congenito) (end2mico) (esporadico)

244 Mixedema

Atireoidismo
Hipotireoidismo
Insuficiencia tire6idea

tireoide)
Mixedema (infantil)

245 Tireoidite

Bocio linfadenoide
Doenga de:
Hashimoto
Riedel

Estruma (de):
linfomatoso
Riedel

(ou da glandula } (adquirido(a))

Tireoidite (de):
SAI
auto-imune
glanulomatosa (sub-aguda)

(de de Quervain)
Hashimoto
lenhosa
Riedel

246 Outras doengas da glándula tire6ide

Abscesso
Atrofia da glandula tireoide
Cisto SAI J

Exclui: o cisto tireoglosso (758.2)

DOENCAS DE OUTRAS GL^NDULAS ENDÓCRINAS (250-258)

250 Diabetes mellitus

Abscecco
Acetonemia
Acidose diabetico(a)
Cetose
Coma
Coma hiperglicemico
Diabetes (mellitus) (familiar)

(controlado)

Exclui: diabetes:
bronzeado (273.2)
insipido (253.9)

glicosuria ou diabetes

Gangrena
Hipoglicemia|
Infecçao tdiabítica
Olcera
Qualquer complicagao espe-

cificada como diabetica

renal (273.8)
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251 Transtornos da secregao interna pancreática, exceto o

diabetes mellitus

Adenoma do pancreas:
funcionalmente ativo
secretor de gastrina

Coma hipoglicemico
Hiperinsulinismo
Hipoglicemia:

SAI
espontanea

STndrome de Zollinger-Ellison
Tumor (das, do):

ilhotas celulares do p2ncreas ou de Langerhans
tecido insular do pancreas

Exclui: os acidentes terapeuticos provocados pela administra-
cao de insulina (E931.l, N962.3)

252 Doenças das glándulas naratireoides

252.0 Hiperparatireoidismo

Adenoma da glandula paratireoide
Hiperparatireoidismo
Hiperplasia da gl^ndula paratireoide
Ostefte fibrocistica generalizada ou osteoplastica

252.1 Hipoparatireoidismo

Insuficiencia paratireoideana (ou das glandulas paratireoides)
Tetania:

paratireoidea
paratireopriva

Exclui: pseudo-hipoparatireoidismo (273.4)
pseudo-pseudohipoparatireoidismo (273.4)

252.9 Outras, ou nao especificadas

Exclui: a tetania SAI (788.5)

253 Doen9as da glándula pituitária

253.0 Hiperpituitarismo anterior

Acromegalia
Adenoma eosinofilico da pituitaria
Gigantismo (hipofisario)
Hiperpituitarismo

Exclui: basofilismo pituitario (258.0)
síndrome de Cushing (258.0)
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253.1 Hipopituitarismo anterior

Caquexia
Cretinismo
Enfarte
Infantilismo pituitaria(o)
Insuficieacia
Necrose (Sheehan)
Distrofia adiposo-genital

253.2 Adenoma cromófobo pituitario

253.9 Outrae, ou nao especificadas

Abscesso da glandula pituitaria
Diabetes insipido

Doença de Simmonds
Enanismo:

hipofisario
pituitario
tipo de Lorain

Hipopituitarismo
Sindrome de Fr8hlich

Dispituitarismo

Exclui: o diabetes insípido nefrogenico (273.8)

254 Doenqas do timo

Abscesso
Hipertrofia 1 do timo
Asma
Convulsoes } timica(s)
Estado:

linfatico
timico

Hipertimismo
Linfatismo
Timo:
persistente
tumefato

Excluí: a miastenia grave (733.0)

255 Doenqas das glandulas supra-renais

255.0 Hiperfunçao adreno-cortical

Aldosteronismo (primario)
Hiperadreno-corticalismo
Precocidade sexual masculina
Viri!iza1ao (fem1inia)
Síndrome:(de): J

adreno-genital (adquirida)
Conn

Virilismo adrenal

com hiperplasia ou tumor
adrenais

Exclui: hiperadreno-corticalismo congenito (273.6)
macrogenitosomia masculina (precoce) (273.6)
sindrome adreno-genital conganito (273.6)

255.1 Hipofungao adreno-cortical

Crise addisoniana ou supra-renal
Doença de Addison
Hipoadrenalismo
Hipossupra-renalismo
Insuficiencia adreno-cortical ou supra-renal
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Exclui: a doenga de Addison especificada como tuberculosa
(017.9)

255.2 Feocromniocitoma

Feocromocitoma:
produtor de adrenalina
produtor de noradrenalina

255.9 Outras ou nao especificadas

Abscesso
Atrofia
Calcificaçao
Degeneraçao das (capsulas) (glandulas) adrenais ou supra-
Doença > -renais
Enfarte
Hemorragia
Hiperplasia
Necrose J
Adrenalite
Doença } supra-renal SAI
Insuficiencia

Obesidade supra-renal

Exclui: a adrenalite hemorragica especificada como meningoco-
cica (036.1)

256 Disfunçao ovariana

256.0 Hiperfunçao

Hipergonadismo ovariano
Hiperovarismo

256.1 Hipofunqao

Hipogonadismo (primario) ovariano
Hipo-ovarismo

256.9 Outras, ou nao especificadas

Disfunçao ovariana
Ovarios policlsticos
SEndrome de Stein-Leventhal

257 Disfunçao testicular

257.0 Hiperfunçao

Hipergonadismo testicular

257.1 Hipofunpao

Eunucoidismo
Hipogonadismo (primario) testicular
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257.9 Outras, ou nao especificadas

Disfunçao testicular
Feminizagao testicular
Pseudo-hiermafroditismo do homcm com test{culos feminizantes
SEndrome de Goldberg-Maxwell

258 Disfunçao poliglandular e outras doengas das glandulas
end6crinas

258.0 Síndrome de Cushing

Adenoma basofilico (pituitario)
Basofilismo (adreno-cortical) (pituitario) (timico)

258.1 Disfunpao poliglandular

Deficiencia ]
Discrasia poliglandular
Disfungao J
Disendocrinia
Leprechaunismo

258.9 Outras doengas do sistema endocrino, ou nao especifi-
cadas

Doenga do sistema endocrino ou das glandulas endocrinas SAI
Hiperpinealismo
Infantilismo SAI
Progeria

AVITAMINOSE E OUTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS (260-269)

Exclui: as anemias por deficiencia (280, 281)

260 Deficiencia de vitamina A

260.0 Cegueira noturna

Nictalopia devida a deficiencia de vitamina A

260.1 Xeroftalmia e queratomalacia

Queratomalacia
Xeroftalmia 1 devida a deficiencia de vitamina A

260.8 Outras manifestagoes

Ceratose folicular
Doenga de Darier Jdevida a deficiencia de vitamina A
Frinoderma

260.9 Nao especificada

Avitaminose A
Deficiencia de vitamina A SAI
Hipovitaminose A
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261 Defici5ncia de tiamina

Beriberi (com comprometimento do
Deficiencia de aneurina, tiamina
Neurite ,
Polineurite endmica

262 Deficilncia de niacina

Deficiencia de:
acido nicot;nico (e sua amida)
niacina (e sua amida)
nicotinamida

coragao)
ou vitamina B1

PelAgra:
SAI
alcoalica
com alcoolismo

263 Outras deficiencias de vitamina B

263.0 ArribofZavinose

Deficiencia de:
riboflavina
vitamina B2

263.1 Deficiencia de vitamina B6

Deficiencia (de):
piracina (alfa) (beta)
piridoxamina
piridoxina (derivados)

263.8 Outras

Deficiencia de:
ácido:

folico
pantotenico

biotina
cianocobalamina (vitamina B12)
colina
inositol

263.9 Nao especificadas

Avitaminose B
Deficiencia de vitamina B SAI
Encefalopatia de Wernicke
Hipovitaminose B

264 Deficiencia de ácido asc6rbico

Avitaminose C
Deficiencia de vitamina C (acido ascorbico)
Doenga de Barlow
Escorbuto:

SAI
infantil

ENDóCRINAS, NUTRICAO, METABOLISMO 129



130 LISTA TABULAR~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hipovitaminose C
Qualquer estado patologico qualificado de escorbutico
Scorbutus

265 Deficiencia de vitamina D

265.0 Raquitismo ativo

Rachitis acuta
Raquitismo (de qualquer osso) ativo ou evolutivo (do):

SAI
adolescente
adulto
infantil

Raquitismo agudo

Exclui: raquitismo:
celíaco (269.0)
renal (593.0)

265.1 Efeitos tardios do raquitismo

Qualquer estado patologico especificado como raqultico ou devi
do ao raquitismo e presente 1 ano ou mais depois do comego
do mesmo ou quando tenha sido informado como efeito tardio
ou seqUela do raquitismo

265.2 Osteomalacia

Amolecimento do osso
Mollities ossium
Osteomalacose

265.9 Nao especificada

Avitaminose D
Defici^ncia de vitamina D SAI (calciferol) (ergosterol)
Hipovitaminose D

266 Outros estados de deficiancia de vitamina

266.0 Deficiencia de vitamina K

Avitaminose K
Hipovitaminose K

Exclui: a deficiencia de vitamina K do recm-nascido (778.2)

266.8 De outras vitaminas

Deficiencia de:
vitamina E
vitamina P
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266.9 De vitamina nao especificada

Avitaminose SAI
Hipovitaminose SAI

267 Desnutrigo proteéica

Carencia proteica
Kwashiorkor:

SAI
tipo marasmo

Sindrome (de):
deficiencias múltiplas
pluricarencial
policarencial

268 Marasmo nutricional

Atrepsia
Caquexia
Consump9ao
Emaciaçao
Marasmo

I SAI ou informada como

J
devida a desnutrigao

269 Outros estados de desnutriçao

269.0 Espru e esteatorreJia

Diarreia de Hill
Doença (de):

celiaca (do adulto)
Gee-Herter

Espru:
idiopatico
nao tropical
tropical

Esteatorreia (cronica):
idiopatica
primitiva
secundaria
tropical

Infantilismo }
Raquitismo celaco
Psilose

269.1 Szndrome de ma-absorgao intestinal sem outra especifi-
caqao

269.9 Outros, ou nao especificados

Desnutriçao SAI
Edema (de):

fome
nutricional

Falta de paso
Nutriçao deficiente SAI

OUTRAS DOENCAS METABOLICAS (270-279)

270 Transtornos congenitos do metabolismo dos aminoacidos

270.0 Feniícetonuria

Defici^ncia da hidroxilase da fenilalanina
Doenga de F811ing

Para a classificagao da deficiencia mental associada, ver o
grupo 310-315 com vista ao quarto algarismo .2
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270.1 Cistinúria

Calculo de cistina
Hiperaminoaciduria de:

arginirna

cistina
lisina
ornitina

270.2 Outros transtornos do transporte dos aminoacidos

Doenga de Hartnup
Glicinuria
Nanismo nefrotico-glicosurico com raquitismo hipofosfatemico
Sindrome de Fanconi (de Toni-Debre)

270.3 Cistinose

Cistinose (maligna)
Diatese (familiar) cistinica
Doenga (por) (de):

armazenamento (ou acumulo) de cistina
Lignac

Sindrome de Lignac-de Toni-Fanconi-Debre

270.4 Doenga do zarope de acer

Doença da urina em xarope de acer (ou bGrdo)
Transt5rno na degradagao dos aminoacidos de cadeia ramificada

270.5 Transtornos do metabolismo das purinas e das pirimidi-
nas

Calculos de xantina
Excesso na urina,de ácido (aciddria) beta-aminoisobutdrico(a)
Xantinuria

Exclui: a gota (274)

270.6 Alcaptonzria

Artrite ocronotica
Deficiencia da oxidase do acido homogentisico
Ocronose (alcaptonGrica) (end6gena)
Osteoartrose alcaptonGrica deformante

270.8 Outros

Aciduria arginosuccinica
Albinismo (cut2neo) (ocular)

(oculocutaneo)
CistationinGria
Citrulinemia
Hidroxiprolinemia
Histidinemia
Homocistinuria

270.9 Nao especificados
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271 Transtornos congenitos do metabolismo dos carbohidratos

271.0 Doenga de von Gierke

Glicogenose (por):
Cori, tipo 1
deficiencia de glicose-6-fosfatase
hepato-renal

271.1 Outras aZteragoes, ou neo especificadas do armazsenamen
to do glicogenio

Cardiomegalia glicogenica difusa
Deficiencia (do):

enzima desramificante ou desarborizante (dextrinose limite)
enzima ramificante ou arborizante (amilopectinose)
hepatofosforilase (fosforilase hepática)
miofosforilase (fosforilase muscular)

Doenga de McArdle-Schmid-Pearson
Glicogenose:

Cori,tipo 2-6
generalizada

271.2 Gatactosemia

Deficiencia da uridiltransferase da galactose-l-fosfato

271.8 Outros

Deficiencia de:
disacaridase
fructocinase

Fructosuria (essencial)

Hiperoxaluria primaria
Intolerancia hereditaria a fruc

tose
Oxalose
Pentosuria (essencial)

271.9 NDo especificados

272 Transtornos congenitos do metabolismo dos lipides

272.0 Xantomatose

Ateromatose arterial congenita
Hiperbetalipoproteinemia
Hiperlipoproteinemia a
Hiperprebetalipoproteinemia famliar
Hiperquilomicronemia
Hipercolesterinemia

familiar (essencial)
hereditaria

Hiperlipemia
essencial (familiar)
hereditaria
idiopatica
mista

Xantoma:
cutaneotendinoso
familiar
hereditario (m1l-

tiplo)
hiperlipemico

(esplenomegalico)
Xantomatose familiar

hipercolesterine-
mica

hiperlip^mica
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272.8 Outros

Doenga de: Histiocitose lipoidica essencial
Gaucher Lipoidose de cerebrosídeos
Niemnan-Pick Transtornos por deficiancia fami

Esfingolipidose liar de lipoproteina
Esfingomielinose

Exclui: idiotia amaurotica familiar (333.0)
leucodistrofia (333.1)

272.9 Nao especificados

273 Outros transtornos congenitos do metabolismo, ou nao
especificados

273.0 Fibrose cistica (mucoviscidose)

Doena fibrocistica
Fibrose cistica } do pancreas

273.1 Transtornos do metabolismo da porfirina

Porfiria Porfiria:
aguda (intermitente) latente
eritropoetica (cong^nita) tipo:
familiar sul-africano
hepatica sueco

Porfirindria

Exclui: a porfiria adquirida ou secundaria (279)

273.2 Hemocromatose

Diabete bronzeado
Hemocromatose:

SAI
hereditaria
idiopatica primaria

Sindrome de (Troisier)-Hanot-Chauffard

Exclui: a hemocromatose secundaria (279)

273.3 Degeneraçao hepatolenticular

Degeneragao lenticular progressiva familiar com cirrose hepa-
tica

Doenca de Wilson
Pseudo-esclerose de Westphal
SEndrome de Westphal-StrUmpell

273.4 Outros transtornos relativos ao metabolismodos minerais

Hipofosfatasia
Hipofosfatemia

familiar
renal

Osteomalvcia }
Raquitismo S resistente a vitamina D
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Paralisia periodica familiar
Pseudohipoparatireoidismo
Pseudo-pseudohipoparatireoidismo
Síndrome de Martin-Albright

273.5 ExcreoJo defeituosa da bilirrubina

Icterícia nao hemolítica familiar cong^nita (de Gilbert)
Icterus intermittens juvenilis
Síndrome (de):

Crigler-Najjar
Dubin-Johnson
Rotor

273.6 Transtornos do metabolismo dos esteróides

Hiperadrenocorticalismo
Hiperplasia adrenal congenito(a)
Sindrome adrenogenital
Macrogenitosomia precoce do homem
Pseudohermafroditismo adrenal da mulher

273.8 Outros

Acatalasemia Disostose multipla
Acatalasia Gargoilismo
Acidose tubular renal Lipocondrodistrofia
Diabete insipido: Síndrome de Hurler
nefrogenico
renal
resistente a vasopresina

273.9 Nao especificados

274 G5ta

Artrite
Flebite
Irite gotosa
Sinovite
Podagra

275 Anormalidades das proteínas plasmaticas

275.0 Agamaglobulinemia

Ausencia de gamaglobulina no sangue
Síndrome de deficiencia de anticorpos

agamaglobulinemico
congenito

275.1 Hipogamaglobulinemia

Deficiencia de gamaglobulina no sangue
Síndrome hipagamaglobulin2mico de deficiencia de anticorpos
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275.2 Analbuminemia

Ausencia de albumina no sangue

275.3 Bisalbuminemia

Albumina dupla (ou de dois vertices)

275.4 Crioglobulinemia

275.5 Macroglobulinemia

Macroglobulinemia (de):
SAI
idiopatica
primaria
Waldenstr8m

275.9 Outras, ou nao especificadas

Disproteinemia SAI
Paraproteinemia SAI
Piroglobulinemia

276 Amiloidose

Amiloidose (familiar) (primitiva) (secundaria)
Degeneragao (de qualquer localizaçao):

amiloide
lardacea

Doença:
amiloide
lardacea

Peritonite paroxistica benigna

277 Obesidade nao especificada como de origem end6crina

Obesidade SAI ou de origem diferente da endocrina

278 Outras formas de hiperalimentaçao

Exclui: os estados patologicos provocados por drogas adminis-
tradas em excesso (N963.6)

278.0 Hipervitaminose A

Excesso de vitamina A
Hipervitamis A de origem alimentarHipervitaminose A j

278.1 Carotenemia

Carotenemia
Excesso de carotenos de origem alimentar
Hipercarotenemia

278.2 Hipervitaminose

Excesso de vitamina D .
Hipervitaminose D ) de origem alimentar
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278.9 Outras, ou nao especificadas

Excesso de outras substancias nutritivas, ou nao especifi-
cadas, de origen alimentar

Hiperfagia
Hiperingestao SAI
Polifagia J

279 Outras doenqas do metabolismo) ou nao especificadas

Colesterolemia nao especificada como essencial, fami-Hipergliceridemia noepcfcd
Hiperlipemia liar ou hereditaria
Doenga de Letterer-Siwe
Glanuloma eosinofilo dos ossos
Hemocromatose secundaria
Hipofosfatemia:

SAI
adquirida
nao familiar

Histiciocitose
Porfiria adquirida
Sindrome de Schuller-Christian

Exclui: os transtornos congenitos do metabolismo (270-273)
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IV. DOENqAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOtTICOS

280 Anemias por deficiencia de ferro

Anemia: Anemia (da) (por):
acloridrica microcltica
assiderotica normocTtica devida a perda de san-
clorotica gue
hipocr

8
mica perda de sangue

microcitica prematuridade
sideropinica (refrathria)

Sindrome de Plummer-Vinson

Exclui: anemia (da) (do):
gravidez (633.9)
por deficiencia de ferro (633.1)

puerperio (676)
devida a hemorragia do parto (653)

281 Outras anemias por deficiencia

Exclui: a anemia macrocitica da gravidez (633.0)

281.0 Anemia perniciosa

Anemia (de):
Addison
Biermer
perniciosa com:
mielopatia
neuropatia perifirica

Degeneragao combinada subaguda da medula espinhal

281.1 Outras anemias por deficiencia de vitamina B12
12

281.2 Anemia por deficiencia de acido f5lico

Anemia megaloblastica (da, por):
SAI
infancia (geralmente em idade de menos de 1 ano)
leite de cabra

Anemia (megaloblastica) de Zuelzer-(Ogden)

281.3 Anemia por deficiencia de vitamina B6

Anemia por deficiencia de piridoxina

Exclui: a anemia hipocromica que responde a piridoxina (285.0)

281.4 Anemia por deficiencia de proteinas

Anemia por deficiencia de aminoacidos
Orotoaciduria (congenita) (hereditaria)
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281.9 Outras anemias por deficiencia, ou nao especifi-
cadas

Anemia (por):

acrestica
deficiencia nutricional SAI
dimorfa
macrocitica (tropical)
megaloblastica refrataria

282 Anemias hemoliticas hereditarias

282.0 Ictericia acolzurica famiZiar

Anemia hemolitica congenita (esferocítica)
Esferocitose:

SAI
familiar
hereditaria

Ictericia acolGrica (familiar)
Síndrome de Minkowski-Chauffard

Exclui: a anemia hemolítica do recem-nascido (774, 775)

282.1 Eliptocitose hereditaria

Ovalocitose (hereditaria)

282.2 Anemia por deficiencia de glicose-6-fosfato dehidroge-
nase

Anemia (de):
G6FD
hemolítica:

aguda devida a deficiencia enzimatica SAI
nao esferocítica, tipo I
provocada por drogas causadoras de deficiencia enzimatica

Favismo

282.3 Outras anemias hemolticas hereditarias nao esferoc-
ticas

Anemia (por):
deficiencia de piruvatocinase
hemolítica nao esferocltica tipo II

282.4 Anemia do Mediterraneo

Anemia (de):
Cooley
eritroblastica

Leptocitose hereditaria
Microdrepanocitose
Talassemia (major) (minor) (mista)

282.5 Hemoglobinopatias

AnemiaDoAnemina (a, de) celulas falciformes ou eritro-

Tendencia (ou trao) J citos em foice ou lunula
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Doença da: Doença da:
Hb-C Hb-S
Hb-D Hb-S /lIb-C
Hb-E Hemoglobinopatia mista

282.9 Outres

283 Anemias hemoliticas adquiridas

283.0 Aguda

Anemia (de):
hemolitica aguda (de Lederer)
Lederer

Exclui: a anemia hemolitica do recem-nascido (774, 775)

283.9 Outras

Anemia hemolitica:
auto-imune
secundaria
sintomatica

Doenga (por):
auto-imune hemolitica
criohemaglutininas

Hemoglobinuria (da):
marcha
paroxistica (pelo):

frio
noturna

Ictericia acolurica (hemolitica) adquirida
Sindrome de Marchiafava-Micheli

284 Anemia aplástica

Anemia (de): Anemia (de):
aplastica (de) eritrocitica pura

chlulas vermelhas Fanconi
congenita hipoplastica (familiar)
idiopatica nao regenerativa

Bomford e Rhoads refrataria (primaria)
Pancitopenia (congenita)
Panmielotise

285 Outras anemias ou nao especificadas

285.0 Anemia hipocromica com sobrecarga de ferro

Anemia
hipocromica que responde a piridoxina
sideroacrestica
sideroblas t ica (refrataria)
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285.8 Outres anemias especificadas

285.9 Anemia nao especificada

Anemia:
SAI
essencial
normocitica
profunda
progressiva
secundaria (mas nao consecutiva a hemorragia)
simples

Oligocitemia

286 Defeitos da coagula9ao

286.0 Hemofilia

Deficiencia (da, do):
fator VIII
globulina antihemofilica

Hemofilia (familiar) (hereditaria)
Hemofilia A

286.1 Doenga de Christmas

Deficiencia (do):
componente tromboplastínico do plasma
fator IX

Hemofilia B

286.2 Deficiencia do antecedente tromboplástico do plasma

Deficiencia do:
fator XI
P.T.A. (antecedente tromboplastico do plasma)

Doenga de Rosenthal
Hemofilia C

286.3 Hemofilia vascutar

Angiohemofilia A ou B
Doena de von Willebrand-(JUrgens)
Pseudohemofilia tipo B
Trombopatia constitucional

286.4 Fibrinolise hemorrágica

Fibrinogenolise hemorragica
Purpura fibrinolitica

286.5 Anticoagulantes circulantes

Antitrombinemia
Antitromboplastinemia
Antitromboplastinogenemia
Hiperheparinemia
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286.9 Outras

Afibrinogenemia
Deficiencia do: Doenga de Owren

fator V Fibrinogenopenia
fator VII Parahemofilia
fator X
fator XII

Exclui: a doença hemorragica do recem-nascido (778.2)

287 Purpura e outras afec,6es hemorragicas

287.0 Púrpura aZlrgica

Doença de Henoch Purpura (prim
Peliose reumatica Henoch
Purpura (primaria) (de) idiopatica

alergica reumatica
fulminante Schonlein
gangrenosa senil
hemorrágica, nao devida a simples

trombocitopenia

Exclui: a purpura anular telangiectasica (709)

287.1 Trombocitopenia

aria) (de)

Anemia trombocitopenica Trombocitopenia:
Doenga de Werlhof alergica
Purpura: congenita (hipoplastica)

hemorrágica SAI esplenica
trombopenica hereditaria

idiopatica (aguda) (cron:
ca)

secundaria
Trombopenia

Exclui: a pGrpura trombocitopenica tromb6tica (446.4)

287.2 Trombocitose hemorrágica

287.3 Trombocitopatia

Tromblastenia (Glanzmann)
Trombocitastenia
Trombocitopatia (distrofica)
Trombopatia (Bernard-Soulier)

Exclui: a trombopatia constitucional (286.3)

287.9 Outras, ou nao especificadas

Diatese (familiar)
Doença SAI J hemorragica
Fragilidade capilar hereditaria

li-
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288 Agranulocitose

Angina agranulocdtica
noena dae Schulltz

Esplenomegalia neutropenica
Granulocitopenia (primaria) (maligna)
Leucopenia
Neutropenia (maligna)

289 Outras doengas do sangue e dos 6rgaos hematopoeticos

289.0 Policitemia secundaria

Policitemia (devida a):
adquirida
grandes altitudes
hipox^mica

Exclui: a policitemia vera (208)

289.1 Linfadenite cronica

Adenite cronica de qualquer ganglio linfatico exceto
Linfadenite J a dos mesentericos

Exclui: hipertrofia dos ganglios linfaticos SAI (782.7)
linfadenite:
aguda (683)
mesenterica (289.2)

289.2 Linfadenite mesentérica nao especificada

Linfadenite mesenterica (aguda) (cronica)

289.3 Linfadenite sem especificar,exceto a mesentérica

289.4 Doenga do bago

Abscesso 5 Baço flutuante ou movel
Doenga SAI d Esplenite
Enfarte o bao Lien migrans
Necrose Perisplenite

Exclui: esplenomegalia SAI (782.8)
fibrose hepatolienal (571)

289.9 Outras e as nao especificadas

Cianose enterogena Metahemoglobinemia:
Discrasia sangulnea SAI
Doenga (de) (por): adquirida

hemoglobina M congenita
Stokvis-(Talma) enzimatica

hereditaria
Sulfahemoglobinemia (adqui-

rida) (congenita)
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V. TRANSTORNOS MENTAIS

Esta secçao esta destinada principalmente a classifica-
çao dos pacientes observados em clinicas e hospitais psiquia-
tricos, em institui~oes para deficientes mentais e em serviços
semelhantes, nos quais o principal interesse e o estado mental
do paciente. Compreende, portanto, todas as formas de transtor
nos mentais, inclusive os secundarios ou associados com esta-
dos patologicos orginicos como ocorre com as categorias 292-
294, 309 e 310-315.

Para a classificaçao da mortalidade por causas primarias,
bem como para a classificagao da morbidade, na qual o princi-
pal interesse nao e o estado mental do paciente, tais catego-
rias nao devem ser usadas, sendo a classificacao feita em rela

sao ao estado patologico associado ou A afecgao organica subja
cente.

PSICOSE (290-299)

290 Dem5ncia senil e pré-senil

290.0 Demencia senil

Demencia (da): Imbecilidade senil
presbiofrenica Psicose SAI ji
velhice

290.1 Demencia pre-senil

Atrofia circunscrita do cerebro Esclerose
Doenga (de): Psicose pre-senil

Alzheimer
cerebral de Pick
Jakob-Creutzfeldt com demencia

291 Psicose alco6lica

291.0 Delirium tremens

Delirio alcoalico

291.1 Psicose de Korsakov (alcoolica)

Delirio alco6lico cronico
Psicose polineuritica alcoolica

291.2 Outras alucinoses aZcooticas

Alucinose alco6lica SAI

291.3 Paranoia alcoolica

Psicose alcoolica de tipo paranoide
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291.9 Outras ou nao especificadas

Demancia alcoolica SAI ou de tipo nao classificavel em
Mania 291.0-291.3
Psicose J

292 Psicoses associadas com infecco intracraniana

Inclui: demencia devida ou associada
psicose (organica) aos estados patolo-
"sindrome organico cerebral" gicos indicados nas
com reagao psicotica categorias 292.0-

292.9

292.0 Com paralisia geral

Qualquer estado patologico em 094.1

292.1 Com outras formas de sífilis do sistema nervoso central

Qualquer estado patologico em 090.4, 094.0, 094.9

292.2 Com encefalite epidemica

Qualquer estado patologico em 062-065

292.3 Com outras encefalites e com as nao especificadas

Com encefalites (de): Com encefalomielites:
SAI SAI
causa desconhecida (idiopatica) disseminada aguda
pos-infecciosa Com inflamacao do encefalo

SAI
Psicose pos-encefalitica

SAI

Exclui: a psicose associada com encefalite de origem trauma-
tica (293.5)

292.9 Com outras infecçoes intracranianas, ou nao especi-
ficadns

Com:
abscesso encefalico
meningite
tuberculose do encefalo
outras infecçoes intracranianas ou nao especificadas

293 Psicoses associadas com outras afecq5es cerebrais

Inclui: demencia
psicose (organica) devida a ou associada com os es-
"slndrome orginico tados patologicos indicados

cerebral" com re- nas categorias 293.0-293.9
agao psicotica

293.0 Com arteriosclerose cerebral

Com qualquer estado patologico em 437
Psicose arterioseler5tica SAI
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293.1 Com outres transtornos cerebrovasculares

Com qualquer estado patologico em 430-436, 438

293.2 Com epilepsia

Com qualquer estado patologico em 345

293.3 Com tumor intracraniano

Com:

tumor (benigno) (maligno)
(da, do):

encefalo
glandula:
pineal
pituitaria

Com:
tumor (benigno) (maligno)

(das):
intracraniano SAI
meninges encefalicas

293.4 Com doengas degenerativas do sistema nervoso centraZ

Com:
coréia de Huntington
doença de:

Pelizaeus-Merzbacher
Schilder

Com:
esclerose:

cerebral
multipla ou em placas

outras degeneragoes, ou
nao especificadas, do sis
tema nervoso central

Exclui: a demencia senil e a pre-senil (290)

293.5 Com traumatismo cerebral

Com:
qualquer estado patologico em:

N800-N804 (fratura do cranio e da face)
N850-N854 (lesoes intracranianas,exceto as associadas com

fratura de cranio)
hipoxia (ao nascer)
lesao do encefalo:

cirGrgica
obstetrica
por corrente eletrica

293.9 Com outras afecgoes do cerebro, ou nao especifica-
das

Com:
anomalias congenitas do encefalo
outros estados patologicos, ou nao especificados, do cere-

bro

294 Psicoses associadas com outras afecqoes somáticas

Inclui: demencia
psicose (organica)
"sindrome organico

cerebral" com re-
agao psicotica }

devida ou associada aos
estados patologicos indica-
dos nas categorias 294.0-
294.9
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294.0 Com transtornos endócrines

Com qualquer estado patologico em 240-258

294.1 Com transtornos do metabolismo e da nutrieao

Com qualquer estado patologico em 260-279

294.2 Com infecçoes generalizadas

Com: Com:
febre: septicemia

reumatica aguda tifo
tifoide tuberculose

gripe outras infecçoes generalizada:
pneunonia ou nao especificadas
malaria (paludismo)

Exclui: a psicose associada com infecçao intracraniana (292)

294.3 Com intoxiacaao por drogas ou venenos

Com qualquer estado patologico em 304, N960-N979, N981-N989

Exclui: a psicose alcoolica (291)

294.4 Com o parto

Demencia SAI
Psicose (de qualquer tipo classificavel em 299) } p p

Exclui: a psicose de qualquer tipo classificavel em 295-298
surgida durante o puerperio

294.8 Com outras afecQoes somáticas

294.9 Com afecgao somática sem outra especificagcao

Psicose:
organica SAI
non-nnpratfrin CAT

sintomatica SAI

295 Esquizofrenia

295.0 Tipo simples

Esquizofrenia simples

295.1 Tipo hebefrenico

Esquizofrenia hebefrenica Hebefrenia

295.2 Tipo catatonico

Catatonia Esquizofrenia catatonica

295.3 Tipo paranáide

Esquizofrenia:
paranoide
parafrenica
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295.4 Episodio esquizofrenico agudo

Ataque esquizofr^nico agudo Esquizofrel
Episodio esquizofr^nico Onirofreni.

Exclui: os estados patologicos em 295.0-295..
mo agudos (295.0-295.3)

295.5 Esquizofrenia latente

Esquizofrenia pseudopsicopatica Reaçao esqi
Forma pseudoneurotica da esqui- te

zofrenia

295.6 Esquizofrenia residual

Estado esquizofr^nico residual (Restzustand)

295.7 Tipo esquizo-afetiva

Psicose:
esquizo-afetiva
mista esquizofrenica e afetiva

295.8 Outros

Ataque ou psicose esquizofreniforme
Autismo infantil
Esquizofrenia de tipo:

infantil SAI
especificado nao classificavel em 295.0-29'

Formas atlpicas de esquizofrenia

295.9 Tipo nao especificado

Demencia precoce SAI Reaçao esqi
Esquizofrenia SAI

nia aguda SAI
a

3 especificados co

uizofrenica laten-

5.7

uizofrenica SAI

296 Psicoses afetivas

296.0 Melancolia involutiva

Depressao:
agitada
involutiva

Melancolia:
agitada
climaterica
menopausica

Exclui: a parafrenia involutiva (297.1)

296.1 Psicose maniaco-depressiva, tipo maníaco

Hipomania SAI Reaçao manlaco-depressiva:
Mania SAI hipomaníaca
Psicose: maniaca
hipomanlaca
maníaca
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296.2 Psicose maniaco-depressiva, tipo depressivo

Depressao: Melancolia (senil)
endogena reaçao manlaco-depressiva de ti
psicotica po depressivo

296.3 Psicose maniaco-depressiva, tipo circular

Ciclotimia Reaçao maniaco-depressiva de tipo
Psicose circular circular

296.8 Outros

Estupor maniaco Mania improdutiva

296.9 Nao especificada

Psicose afetiva SAI Reagao mantaco-depressiva SAI

297 Estados paran6ides

Exclui: esquizofrenia parairenica (295.3)
reagao paran6ide aguda (298.3)

297.0 Paranoia

Psicose paranoica

297.1 Parafrenia invoZutiva

297.9 Outros

Estado paranoide Reagao paranoide (ci
Parafrenia (tardia) SAI

298 Outras psicoses

298.0 Psicose reativo-depressiva

Melancolia reativa Psicose depressiva F

298.1 Excitagao reativa

Excitagao psicogena Psicose histerica al

298.2 Confusao reativa

Confusao psicogenica Estado confusional
gudo

298.3 Reaçao paranoide aguda

"Bouffee delirante"

298.9 Psicose reativa sem outra especificapao

Psicose psicogenica SAI Psicose reativa SAI

299 Psicose nao especificada

Delirio de prostraçao Psicose:
Demencia SAI SAI
Deterioraçao mental SAI confusional

delirante
involutiva

ronica)

psicogena

guda

agudo ou sub-a-
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NEUROSES, TRANSTORNOS DA PERSONALIDADE E OUTROS TRANSTOR-

NOS MENTAIS NAO PSICOTICOS (300-309)

300 Neuroses

Exclui: as associadas com afecçoe

300.0 Neurose de ansiedade

Depressao 1
Estado (neurotico)
Histeria de ansiedad
Reaçao
Estado de panico

300.1 Neurose histerica

Histeria (ou histerismo) (de)
SAI
conversao
epileptiforme

Neurose de compensagao

360.2 Neurose fobica

Fobia SAI

300.3 Neurose obsessivo-compuls$

Estado
Fobia obsessivo(a)
Sindrome J

es somaticas (309)

de ou de angustia

Paraplegia funcional
Qualquer manifestaço histe-

rica
Reagao de dissociagao
S{ndrome de Ganser

Reagao de medo ou de temor

iva

Neurose:
anancastica
compulsiva
obsessiva

300.4 Neurose depresiva

Depressao neurotica Estado depressivo neurotico

300.5 Neurastenia

Astenia nervosa ou psicogenica Neurose de fadiga
CansaGo geral psicogenico Reaçao astenica
Debilidade nervosa

300.6 Sindrome de despersonalizagao

Despersonalizaçao Estado neurotico com episodio
"Desrealizaçao" ("derealizatíion") de despersonalizagao

300.7 Neurose hipocondriaca

Hipocondria

300.8 Outras

Climbra dos escritores Neurose ocupacional
Outras neuroses especificadas
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300.9 Neurose nao especificada

Esgotamento nervoso
Neurose SAI

Psiconeurose SAI

301 Transtornos da personalidade

Exclui: os associados com afecçoes somaticas (309)

301.0 Personalidade paranoide

Tragos paranoides

301.1 Personalidade afetiva

Personalidade:
ciclotimica
hipertimica
hipotimica

301.2 Personalidade esquizoide

301.3 Personalidade explosiva

Personalidade agressiva

301.4 Personalidade anancastica

Personalidade:
compulsiva
obsessiva
obsessiva-compulsiva

301.5 Personalidade histerica

Personalidade:
histrianica
instavel

301.6 Personalidade astenica

Personalidade:
inadequada
passiva
passivo-dependente

301.7 Personalidade anti-social

Deficiencia moral Personalidade

301.8 Outros

Personalidade imatura SAI Outros transt

associal

ornos da per
sonalidade de tipo espe
cificado

301.9 Tipo nao especificado

Personalidade patologica SAI
Personalidade psicopata SAI
Transt&rno da personalidade SAI
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302 Desvio sexual

Exclui: a associagio com afecçoes somaticas (309)

302.0 FHomossexualidade

Lesbianismo (amor lesbico) Sodomia

302.1 Fetichismo

302.2 Pedofilia

302.3 Transvestismo

302.4 Exibicionismo

302.8 Outras

Erotomania Ninfomania
Masoquismo Sadismo
Narcisismo Voyeurismo
Necrofilia

302.9 Nao especificada

Desvio sexual SAI Sexualidade pato1lgica SAI

303 Alcoolismo

Exclui: a associaçao com afeccoes somaticas (309)
a intoxicaçao ou envenenamentos agudos pelo alcool

(E860, N980)
a psicose alcoolica (291)

303.0 Excesso alcoolíco epis5dico

Ingestao periodica excessiva de bebidas alcoolicas (embriague:
periodica)

303.1 Excessos alcoodlicos habituais

Ingestao habitual excessiva de bebidas alcoolicas (embriaguez
habitual)

303.2 Dependencia do alcool

Alcoolismo cronico Dipsomania
Etilismo cronico

303.9 Outras formas de alcoolismo, ou nao especificadas

Alcoolismo (agudo) SAI Etilismo (agudo) SAI

304 Dependencias de drogas

Ver o índice Alfabetico para identificar a substancia especí-
fica causante do tipo de toxicomania a que se refere a clas
sificagao seguinte em 304.0-304.9
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Inclui: dependencia de
intoxicaçao ou envenena- substancia indicada nas ca
mento cr^nicos por tegorias 304.0-304.9

toxicomania por

Exclui: a associaçao com afec9oes somáticas (309)
as psicoses associadas com a dependencia de drogas

(294.3)

304.0 Opio, alcaloides do ¿pio e seus derivados

304.1 Analgesicos sinttiícos de efeitos parecidos aos da mor-
fina

304.2 Barbitúricos

304.3 Outros hipnóticos e sedativos ou "tranquilizantes"

304.4 Cocai'na

304.5 Cannabis sativa (maconha)

304.6 Outros psicoestimulantes

304.7 Balucinogenos

304.8 Outras

304.9 Droga nao especificada

Dependencia de drogas SAI
Toxicomania por drogas SAI

305 Transtornos somaticos de

305.0 Cutaneos

Dermatite
Eczema
Prurido psicogenica(o)
Reagao cutanea

305.1 Osteomusculares

Neurose musculo-esqueletica
Transtorno psicogenico (da) (das

(do):
articulagao
extremidades
musculo

305.2 Respiratorios

Asnma
Bocejo
Hiperventilagao
Falta de ar psicogenica(o
Tosse
Transtornos res-

piratorios

origem psfquica presum~vel

Neurose cutanea
Prurido neurogenico

Espasmo
Paralisia psicogeni-
Tremor co(a)
Torcicolo

Neurose:
lar{ngea
far{ngea
respiratoria
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305.3 Cardiovasculares

Astenia neurocirculatoria
Coraçao de "soldado" ou irritavel
Doenga do coragao (funcional) ]
Perturbagao do ritmo cardiaco psicogenica(o)
Transt8rno cardiovascular J
Neurose: Sindrome de:

cardiaca Da Costa
cardiovascular esfor-o

305.4 Hematicos e linfaticos

Transtorno psicogenico do sangue ou do sistema linfatico

305.5 Gastrintestinais

Aerofagia Globo histerico
Colite mucosa psicogenica Neurose gastrica
Diarreia Transt^rno psicogenico do apa-
Dispepsia nervosa relho digestivo
Eructagao J Vmito ciclico

305.6 Geniturinarios

Dismenorreia
Dispareunia psicogenica
Frigidez
Impotencia (sexual)
Neurose da bexiga
Transtorno psicogenico (da) (do):

aparelho geniturinario
fungço sexual
micçao

305.7 Endocrinos

Transtorno psicogenico do sistema endocrino

305.8 órgaos dos sentidos

Neurose ocular

305.9 Outros

Transtorno:
psicofisiologico SAI
psicossomatico SAI

Transtorno psicogenico de outras partes do corpo, ou nao es-
pecificadas

306 Sintomas especiais nao classificáveis em outra parte

Estabeleceu-se esta categoria para ser usada quando um sintoma
especifico e importante nao seja parte integrante de uma afec-
gao subjacente classificavel em uma categoria fundamental
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306.0 Balbucio e gagueira

Balbucio Gagueira
Lalaçao

306.1 Transtornos específicos no aprendizado

Alexia Defeitos especificos no aprendizado
Cegueira verbal (na leitura) (nas matemáticas)

(estrefossimbolia)
Surdez verbal

306.2 Tiques

Espasmo (involuntario) habitual

306.3 Outros transtornos psicomotores

Abassia Astasia

306.4 fTranstornos específicos do sono

HipersSmnia(o) Pesadelo
Insonia Somambulismo

306.5 Transtornos na alimentacao

Anorexia nervosa

306.6 Enurese

Enures e una de origem nao organica
Incontinencia de urina J

Exclui: a de causa nao especificada (786.2)

306.7 Encoprese

Encoprese cal } de origem nao organica
Incontinencia fecal

Exclui: a de causa nao especificada (785.6)

306.8 Cefalalgia

Cefalalgia
Cefaleia de origem nao organica ou devida a tensao
Dor de cabeqa nervosa

Exclui: a de causa nao especificada (791)

306.9 Outres

307 Transtornos transitorios de inadaptaqao a situaqoes es-
peciais

Fadiga de combate
Reaçao de adaptaçao do:

adolescente
adulto a situagoes especiais
velho

Reaçao de adaptaçao a grande tensao emocional
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308 Transtornos da conduta na infancia

Acesso de ira
Ciumes na infancia
Masturbaçao

Reaçao de adaptaçao (do, na):
infancia
lactente

309 Transtornos mentais, nao especificados como psic6ticos,
associados com afecçoes somáticas

Inclui: "slndrome cerebral" SAI
agudo
cronico

transtorno mental:
SAI
nao psicotico:

de qualquer tipo
classificavel em
300-304

devido ou associado aos
estados patologicos indica-
dos nas seguintes catego-
rias 309.0-309.9

309.0 Com infecpoes intracranianas

Com:
abscesso encefálico
encefalite
inflamaçao do encefalo
meningite

Com:
sífilis do sistema nervoso
central

tuberculose do encefalo
outras infecçes intracra-

nianas ou nao especifica-
das

309.1 Com intoxicaao geral por toxiinfecgao ou por drogas ou
venenos

Com:
febre:

reumatica aguda
tifoide

gripe
intoxicaçao por droga ou
veneno

malaria (paludismo)

Com:
pneumonia
septicemia
tifo
tuberculose
outras intoxicaçoes gerais

ou nao especificadas

Exclui: dependencia de drogas (304)
alcoolismo (303)

309.2 Com traumatismo cerebral

Com:

qualquer estado patologico em:

N800-N804 (fratura do cranio e da face)

N850-N854 (traumatismos intracranianos, exceto a fratura

do cranio)

hipoxia (ao nascer)

lesao do encefalo:

cirurgica

obstetrica

por corrente eletrica
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309.3 Com transtornos circulatorios

Com qualquer estado patologico em 393-458

309.4 Com epilepsia

Com qualquer estado patologico em 345

309.5 Com transtornos do metabolismo, do creseimento ou da
nutrigao

Com:
qualquer estado patologico em 240-279
outros transtornos ou nao especificados do metabolismo,

do crescimento ou da nutriçao

309.6 Com doenga cerebral senil ou pre-senil

Com:
atrofia senil
degpnpragao senil j do cerebro
doenga de Jakob-Creutzfeldt
outras doengas cerebrais senis ou pré-senis,ou nao especifi-

cadas

309.7 Com tumor intracraniano

Com:
tumor (benigno) (maligno) (da, do, das):

encefalo
glándula:

pineal
pituitaria

intracraniano SAI
meninges cerebrais

309.8 Com doengas degenerativas do sistema nervoso central

Com: Com:
coreia de Huntington esclerose:
doença de: cerebral

Pelizaeus-Merzbacher mnltipla ou em placas
Schilder outras degeneraçoes do siste-

ma nervoso central ou
nao especificadas

Exclui: os transtornos mentais nao psic6ticos associados com
doenca cerebral senil ou pré-senil(309.6)

309.9 Com outras doengas somáticas ou nao especificadas

DEFICIENCIA MENTAL (310-315)

Os subgrupos seguintes> indicados pela adiçao de um quarto al
garismo,podem ser usados com as categorias 310-315:
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.0 Subseq1ente a infecçoes e intoxicaqoes

v.g. infecçoes:
pre-natais, tais como rubeola, sifilis e toxo-

plasmose
pos-natais, tais como abscesso encefalico, en-

cefalite
intoxicaçoes, tais como kernicterus, envenenamen

to por chumbo e as toxemias maternas

.1 Subsequente a traumatismo ou agentes físicos

v.g. lesao mecanica ou hipoxia ao nascer

lesao traumatica ou hipoxia pvs-natal

.2 Com transtornos do metabolismo, do cresaimento ou da nu
trigao

v.g. degeneraçao hepatolenticular (doença de Wilson)
fe:.ilcetondria
hipotireoidismo
lipoidose ou lipidose cerebral

.3 Com doenga encefalica manifesta (pos-natal)

v.g. ataxia familiar ou hereditaria (doença de
Friedreich)

encefalopatia subcortical progressiva
(doença de Schilder)

esclerose cerebral difusa infantil (aguda)
(doença de Krabbe)

esclerose tuberosa ou tubero-esclerose
neurofibromatose (doenga de von Recklinghausen)

.4 Com doengas e estados patologicos devidos a influencia
pri-natal (desconhecida)

v.g. anomalia congenita do encefalo
craniostenose
hipertelorismo
mi crocefal i a

.5 Com anomalias cromossonicas

v.g. doenga de Down
sindrome de Klinefelter

.6 Com prematuridade

Com prematuridade sem mençao de outro estado patologico

.7 Subsequente a transtornos psiquiatricos importantes

.8 Com privagao psico-social (ambiental)

.9 Outras ou nao especificadas

v.g. idiopatica
de causa desconhecida
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310 Defici5ncia mental limiar

Deficiencia ou subnormalidade
mental limiar

Inteligencia:
lenta
limiar

311 Defici5ncia mental discret¿

Debilidade mental
Defeito mental de nivel ele-

vado

312 Deficiencia mental moderad¿

Deficiencia ou subnormalidade
mental moderada

Imbecil com quociente de in-
teligencia (Q.I.) de 36-51

313 Defici1ncia mental severa

Deficiancia ou subnormalidade
mental severa

Imbecil

314 Defici5neia mental grave

Deficiencia ou subnormalidade
mental profunda

Idiotia
Idiotice

315 Deficiancia mental de grau

Deficiencia
Subnormalidad. } mental SAI

fmental SAI
Sunoma id d}

Retardo mental ("retardado")
Quociente de inteligencia

(Q.I.) 68-85

Deficiencia ou subnormali-
dade mental discreta

Quociente de inteligencia
(Q.I.) 52-67

Quociente de inteligencia
(Q¿.I.)/ 36-5

Quociente de inteligencia
(Q.I.) 20-35

Quociente de inteligencia
(Q.I.) menor de 20

nao especificado
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VI DOENCAS DO SISTEMA NERVOSO E DOS ORGAOS DOS SENTIDOS

DOENCAS INFLAMATORIAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (320-324)

320 Meningite

Exclui: a meningite das doengas classificadas na secqao das
"Doengas Infecciosas e Parasitarias" (000-136)

320.0 Por H.influenzae

Qualquer estado patologico em 320.9 devido a Haemophilus
influenzae

Exclui: a "meningite devida a influenza" (474) a menos que a
doenga inicial ou primaria fosse uma meningite de-
vida a Haemophilus influenzae

320.1 Por pneumococos

Qualquer estado patologico em 320.9 devido a pneumococos

320.8 Por outros microorganismos especificados

Qualquer estado patologico em 320.9 devido a outro microorga-
nismo especificado

320.9 Sem microorganismo especificado como causa

Aracnoidite
(encefálica ou espinhal)

Inflamaçao (meníngea) cerebro-
espinhal

Leptomeningite
Meningite (encefalica ou es-

pinhal)
(nao meningocócica):

pos-infecciosa
purulenta
serosa circunscrita

Meningomielite nao especifi-
cada como sifilrtica

Paquimeningite:
adesiva
espinhal
fibrosa
hemorragica
hipertrofica

321 Flebite e tromboflebite dos seios venosos intracrania-
nos

Embolia
Endoflebite
Flebite septica

ou supurativa
Tromboflebite
Trombose } do seio cavernoso,do lateral ou transverso,

ou de outros seios venosos intracrania-
nos ou dos nao especificados

Exclui: quando sejam especificadas como de origem:

nao piogenica (438)

puerperal (671)
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322 Abscessos intracraniano e intra-raquidiano

Abscesso (do):
cerebelar
cerebral (embolico)
encefalo (qualquer parte)
espinhal epidural
extradural
intracraniano

Abscesso (da):
intra-espinhal
medula espinhai (qualquer

parte)
subdural
temporosfenoidal

323 Encefalite, mielite e encefalomielite

Encefalite (de):
SAI
aguda, da infancia (cere-
belar)

causa desconhecida (idio-
patica)

pos-infecciosa
pos-traumatica

Encefalomielite:
SAI
aguda disseminada

Inflamagao (da, do):
encefalo SAI
medula espinhal SAI

Mielite:
ascendente:
aguda
disseminada

difusa
transversa

Exclui: a encefalite das doenças classificadas na secçao das
"Doenças Infecciosas e Parasitarias" (000-136)

a encefalite pos-vacinal (E934, N999.1)

324 Efeitos tardios de abscesso ou de infecqco pioganica
intracranianos

Hidrocefalo consecutivo a abscesso do encefalo
Qualquer estado patologico especificado como efeito tardio ou

seqUela das doengas classificadas em 320-323, ou presente um
ano ou mais depois do começo das mesmas

DOENÇAS HEREDITARIAS E FAMILIARES DO SISTEMA NERVOSO (330-333)

330 Transtornos neuro-musculares hereditarios

330.0 Atrofia muscular neuropatica

Atrofia muscular neuropatica (peroneal) (progressiva)
Doenga, ou atrofia, de Charcot-Marie-Tooth

330.1 Atrofia muscular espinhal familiar progressiva

Atrofia muscular espinhal:
familiar
hereditaria

Doenga, paralisia ou srndrome, de Werdnig-Hoffmann

330.2 Amiotonia congenita

Doenca de Oppenheim Pseudoparalisia atonica conge-
nita
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330.3 Distrofia muscular progressiva

Distrofia (muscular): Miopatia:
tipo Erb escápulo-umeral
tipo Landouzy-Dejerine facio-escapulo-umeral
tipo pseudohipertrofico muscular

330.9 Outras

Distrofia miotonica Miotonia:
Doenga de: atrofica

Deleage congenita
Steinert
Thomsen

331 Doenças hereditarias do sistema estrio-palidal

Exclui: a degeneraçao hepatolenticular (273.3)

331.0 Coreia hereditaria

Coreia (de):
cronica
Huntington
progressiva

331.1 Distonia muscular deformante

Distonia (ou disbasia) (de): Doenga de Ziehen
deformante | -Oppenheim
lord5tica progressiva Tortipelvis
torgao

331.2 Epilepsia mioclznica familiar progressiva

Doenga de Unverricht-Lundborg Mioclonia epilep

331.9 Outras

Atetose dupla Sindrome de Vogt
Degeneragao palidal pigmentar

(progressiva)

tica

332 Ataxias hereditarias

332.0 Ataxia espinhal hereditária

Ataxia de Friedreich

332.1 Ataxia cerebelar hereditaria

Ataxia de Marie

332.9 Outras, ou nao especificadas

Ataxia:
familiar SAI
hereditarias SAI
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333 Outras doengas hereditarias e familiares do sistema ner
voso

333.0 Idiotia amaurótica familiar

Doenca de:
Bielschowsky-Jansky
Spielmeyer-Vogt
Tay-Sachs

Gangliosidose
Idiotia amaurotica (familiar)
infantil (tardia)
juvenil (tardia)

333.1 Leucodistrofia cerebral progressiva

Doença de:
Greenfield
Krabbe
Pelizaeus-Merzbacher
Scholz

Leucodistrofia (cerebral)
(progressiva)

Leucoencefalopatia
(progressiva)

333.9 Outras>, ou nao especificadas

OUTRAS DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (340-349)

340 Esclerose mfiltipla

Esclerose:
disseminada
em placas
insular

Esclerose:
multipla (da):

cerebral
medula espinhal

Exclui: a esclerose cerebral difusa (341)

341 Outras doengas desmielinizantes do sistema nervoso cen-
tral

Encefalite periaxial (con-
centrica) (difusa)

342 Paralisia agitante

Doenqa }
Sindrome }de Parkinson
Epilepsia parkinsoniana
Paralisia agitante

Doenga de Schilder
Esclerose cerebral centrolo-

bar
Neuromielite otica

Parkinsonismo:
SAI
arteriosclerotico

Exclui: os efeitos tardios da encefalite por virus (066)

343 Paralisia cerebral espasm6dica infantil

Diplegia espastica SAI
Doença de Little Diplegia
Para lisia: Hemiplegia

cerebral infantil Monoplegia
espasmodica infantil Paraplegia
devida a lesao do nascimento: Tetraplegia

espinhal
intracraniana

espastica SAI

1
infantil ou con
genita
(cerebral)
(espastica)
(espinhal)
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Exclui: os tipos espasmodicos ou espasticos de paralisia nao
infantil nem congenita (344)

344 Outras paralisias cerebrais

Coreia pos-hemiplegica
Diplegia
Hemiplegia
Paralisia SAI ou qualificada de antiga ou de longa dura-
Paraplegia gao, mas de causa nao especificada
Paresia

Exclui: as paralisias como efeito tardio de:
lesoes intracranianas de origem piogenica (324)
traumatismos complicados com lesoes intracranianas

(N851.9, N852.9, N853.9)

345 Epilepsia

345.0 Nao convulsiva generalizada

Ausencia epileptica
Epilepsia menor ou minor

345.1 Convulsiva generalizada

Ataques (convulsivos) epilep-
ticos de tipo:

clonico
mioclonico
tonico
tonico-clonico

345.2 Estado epileptico

Estado (de).
ausencia epileptica
grande mal
mal
pequeno mal

Epilepsia (parcial) continua
(de Kojevnikoff)

345.3 Parcial

Automatismo epileptico
Epilepsia:

bravais-jacksoniana

focal

jacksoniana

parcial

motora

secundaria generalizada

Pequeno mal (idiopatico)
Picno-epilepsia

Epilepsia major
Grande mal (idiopatico)

Estado epiléptico (de):
generalizado (convulsivo)

(nao convulsivo)
parcial
qualquer tipo de ataque

Epilepsia:
psicomotora ou psiquica

psico-sensorial

somatomotriz

somato-sensorial

visceral

visual
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345.9 Outras, ou nao especificadas

Ataque Epilepsia SAI
Convulsao epileptico(a) SAI

tcu

346 Enxaqueca

Doenga de Moebius
Hemicrania oftalmoplegica
Hemicrania (de qualquer tipo ou localizagao)
Enxaqueca oftalmica

Exclui: a dor de cabega SAI (791)

347 Outras doen9as do cerebro

347.0 Cataplegia e narcolepsia

347.9 Outras

AtLaxia cerebelar SAI ldrocefalo (adquUirido/ SAI

Atrofia do cerebro Kuru
Degeneragao cerebral

Exclui: a hidrocefalia do recem-nascido (742)

348 Doenças dos neur8nios motores

348.0 Esclerose lateral amiotrófica

Esclerose lateral: Esclerose lateral:
amiotrofica primaria
espinhal simetrica

348.1 Paralisia bulbar progressiva

Paralisia (de): Paralisia:
bulbar cronica labioglossofar;ngea
Duchenne labioglossolar;ngea

348. Outras atrofias muscuIares progressi----

Atrofia muscular (progressiva) Paralisia (da medula) espi-
(de): nhal progressiva

Aran-Duchenne
mielogena ou espinhal

348.9 Outras manifestagoes§ ou nao especificadas

Doenga (das, do):
neuronios motores SAI
sistema neuromuscular SAI

Exclui: a atrofia muscular primaria ou idiopatica (733.1)

349 Outras doenças da medula espinhal

349.0 Siringomielia e siringobulbia
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349.9 Outras

Esclerose espinhal (geral)
(transversa)

Hematomielia

Hemorragia da medula espinhal
Mielomalacia

DOENÇAS DOS NERVOS E DOS GXNGLIOS NERVOSOS PERIFÉRICOS
358)

350 Paralisia facial

Ganglionite geniculada
Neuralgia ou neurite do:

facial
setimo nervo (VII par) craniano

Paralisia ou paresia (de, do):
Bell
setimo nervo (VII par) craniano

351 Neuralgia do trigameo

Ganglionite de Casser
Neuralgia ou neurite (do):

quinto nervo (V par) craniano
trifacial
trigemeo

Tique doloroso

352 Neurite branuial

Neuralgia ou neurite do nervo:
braquial
cubital
mediano

Neuralgia ou neurite do nervo:
radial
subescapular
supra-escapular

Exclui: a radiculite braquial (728.3)

353 Ciática

Neuralgia ou neurite do nervo ciatico

Exclui: a radiculite lombossacra (728.8)

354 Polineurite e polirradiculite

Neurite multipla (aguda)
(infecciosa)

Paralisia (de):
ascendente aguda (espinhal)
Landry

Polineurite infecciosa aguda
Sindrome de Guillain-Barre

Exclui: polineurite (devida a):
alcoolica (303.9)
deficiencia vitaminica (260-266)
envenenamento ou intoxicagao (E942, N960-N989)

(350-
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355 Outras formas de neuralgia e de neurite ou nao espe-
cificadas

Neuralgia, neurite (de, do):
SAI
crural anterior
glossofaríngea
nervo craniano:

SAI
I par ou olfativo
IX par ou glossofaringeo
X par ou pneumogastrico ou vago
XI par ou espinhal (ou acessorio de Willis)
XII par ou hipoglosso

outros nervos especificados (exceto o otico, os oculomoto-
res, o auditivo e os inclufdos em 350-354)

toxica devida a veneno nao especificado

Exclui: a neurite da gravidez ou surgida durante a mesma
(639.9)

356 Outras doengas dos nervos cranianos

Atrofia
Degeneraçao
Paralisia

I par ou nervo olfativo
V par ou nervo trigemeo
IX par ou nervo glossolaringeo

(de, do) X par ou nervo pneumogastrico ou
vago

XI par ou nervo espinhal (ou acesso-
rio de Willis)

XII par ou nervo hipoglosso
nervo craniano SAI

Exclui: doenças (do, dos):
nervo auditivo (385-389)
nervo otico e nervos oculomotores (367, 369, 373,

377, 379)
traumatismos dos nervos (N950-N959)

357 Outras doengas dos nervos perifericos exceto do sistema
autonomo

Compressao
Degeneraçao
Irritaçao
Isquemia
Paralisia

dos nervos espinhais e perifericos
nao classificaveis em outra parte

Exclui: as sindromes dolorosas de origem discal ou vertebral
(728)

358 Doengas do sistema nervoso periférico autonomo

Compressao
Degeneraçao
Irritaçao
Isquemia
Paralisia

do sistema nervoso periferico
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Paralisia simpática cervical

Exclui: stndromes dolorosas de origem discal ou vertebral (728)

sindrome de Raynaud (443.0)

DOENÇAS INFLAMATORIAS DO OLHO (360-369)

360 Conjuntivite e oftalmia

Abscesso da conjuntiva
Conjuntivite

actínica
alergica
catarral
devida a:

exposicao aos elementos
infecgao
poeira

flictenular

Oftalmia (por):
catarral
eletrica
nodosa
raios actínicos

Exclui: as doenmas classificadas na secçao de "Doenças Infecci

osas e Parasitarias" (000-136)

por virus (078)

361 Blefarite

Inflamgaao da pálpebra

362 Hordeolo

Abscesso }
Furunculo }da palpebra

Cisto infectado da glandula
de Meibomio

Hordeolum
Terçol

363 Ceratite

Exclui: ceratite (de):
dendrítica (054)
doengas classificadas na secçao de "Doenças Infeccio

sas e Parasitarias" (000-136)
intersticial (sifilitica) (090.3)

cerato-conjuntivite epidemica (078.1)

363.0 Com ulceragao

Ceratite ulcerativa
Perfuraçao da cornea devida

a ulceraçao

363.9 Sem menmao de úlcera

Inflamaçao da cornea
Ceratite:

SAI
actinica
bolhosa,
devida a:

exposigao aos elementos
lagoftalmo (lagoftalmica)

úlcera da cornea

Ceratite:
flictenular
intersticial nao sifilltica
neuroparalitica
punctata
simples, nao ulcerativa

-
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364 Irite

Ciclite Iridociclocoroidite
Iridociclite Iridocoroidite

365 Coroidite

Coroidite:
SAI
anterior
central (guttata senilis) (de Tay)
difusa ou disseminada
justapapilar (de Jensen)

Inflamagao da coroide

366 Outras inflamaqoes do trato uveal

Abscesso do Slho
Coroidorretinite
Endoftalmite ou endoftalmia
Hipopio

Sepse intra-ocular
Uvelíte (simpatica)
Outras inflamaçoes do trato

uveal

367 Inflamaçao do nervo 6tico e da retina

Neurite:
otica
retrobulbar

Papilite
Retinite, exceto a pigmentar

Exclui: a retinite pigmentar (744.8)

368 Inflamaçao das glandulas e dos condutos lacrimais

Abscesso das glandulas ou do saco lacrimal
Abscesso lacrimal
Dacriocistite
Est enose ln
Obstruaos 5 dos condutos lacrimais, nasais ou

Obsrug t
nasolacrimais

369 Outras doengas inflamat6rias do o1ho

Abscesso da orbita
-Celulite da orbita
Episclerite
Esclerite
Esclerotite
Outras doengas inflamatorias do olho

OUTRAS DOENAS E ESTADOS PATOLOGICOS DO OLHO (370-379)

370 Vicios de refraçao

Astigmatismo (composto)
(congenito) (de qualquer

tipo)
Hipermelropia
Hiperopía

Miopia
Presbiopia
Vlcios de refragao

(de qualquer tipo)
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371 Opacidade da c6rnea

Cicatriz da cornea

372 Pterigio

373 Estrabismo

Degeneraçao dos nervos
craniano terceiro, quarto
ou sexto (III, IV e VI pares)

Esoforia
Esotropia
Estrabismo (latente) (de qual-

quer musculo do olho) (de
qualquer tipo)

374 Catarata

Exclui: a congenita (744.3)
a diabetica (250)

375 Glaucoma

Exclui: o congenito (774.2)
o tuberculoso (017.2)

375.0 Agudo primario

Glaucoma agudo (primario) (de):
SAI
angulo fechado
congestivo

375.1 Cronico (primario)

Glaucoma:
cronico (primario) (de):

SAI
^ngulo aberto
congestivo

375.2 Secundario

Glaucoma pos-infeccioso

375.9 Nao especificado

Glaucoma SAI

376 Descolamento da retina

Ablatio retinae
Amotio

Opacidade da cornea (leuco-
ma) (mácula) (nebula)

Exoforia
Exotropia
Heteroforia
Heterotropia
Oftalmoplegia SAI
Paralisia dos nervos

cranianos terceiro, quarto
ou sexto (III, IV ou VI pa
res)

Glaucoma:
nao congestivo (cronico)
simples (cronico) (prima-

rio)

Retinoschisis
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377 Outras doenças da retina e do nervo otico

377.0 Lesoes vasculares da retina

Fibroplasia retrolental
Enfarte
Espasmo (arterial)
Oclusao retiniano(a)
Trombose

Hematoma do corpo vitreo
Hemorragia (da, do):

corpo vítreo
retina
subhialoidea

377.1 Degeneraqao da retina

Degeneraçao de macula ou macular Degeneraçao senil da retina

377.2 Ambliopia

377.3 Acromatopsia (cegueira para as cires)

377.9 Outras e as nao especificadas

Atrofia
Compressao
Degeneracao

}1I do nervo otico

378 Outras doenças do olho

378.0 Calazio

378.9 Outras

Afaquia adquirida
Blefarospasmo
Calculo da glandula

lacrimal
Cegueira noturna SAI
Cisto (de retençao) (da, do):

conjuntiva
glandula de Meibomio
^lho
saco lacrimal

Deslocamento do cristalino
Desprendimento da coroide

Cicatriz | ,
Congestao ~ aa reSind
Papiledema

Ectr6pio
Encarceragao da iris
Entr6pio
Hemorragia (da):

conjuntiva
coroide

Lagoftalmia
Luxagao do cristalino
Midríase
Pupila miotonica
Seclusio pupillae
Simblefaro
Sinequia

379 Cegueira

Esta categoria inclui a cegueira considerada como congenita;
mas exclui a diminuicao da visao causada por vícios de re-
fraçao (370)

A cegueira especlficamente definida, segundo a definiçao empre-
gada geralmente em varias naçoes para efeitos de indeniza-
çao, significa uma acuidade visual central de 6/60 (20/
200), ou menor, com as melhores lentes corretivas ou um de
feito do campo visual,no qual este se reduza a tal extremo
que em seu maior diimetro subtenda uma distancia angular
nao maior de 20 graus.
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A cegueira nao especlficamente definida, conforme a definiçao
que aqui se utiliza, inclui a categoria menos especifica
de"cegueira economica", que significa incapacidade para
realizar qualquer classe de trabalhos, industriais ou ou-
tros, para os quais a visao e essencial.

379.0 Cegueira de ambos os olhos, especZficamente definida

Amaurose (adquirida) (congenita)
de ambos os olhos

Cegueira (adquirida) (congenita):
de ambos os olbosde ambos os olhos dslos especlficamente definida
sem indicaçao acerca dos olhos

afetados
Perda total da visao (adquirida)

(congenita)

379.1 Cegueira de ambos os oZhos, nao especzficamente defi-
nida

Amaurose (adquirida) (congenita)
de ambos os olhos

Cegueira (adquirida) (cong^nita):
SAI
de ambos os olhos
sem indicaçao acerca dos olhos
afetados 1 nao especificamente defi-

nida

379.2 Cegueira de um olho, especficamente definida

Amaurose (adquirida) (congenita)
de um olho somente

Cegueira (adquirida) (congenita)
de um olho somente

Perda total da visao (adquirida)
(congenita) de um olho somente I especificamente definida

379.3 Cegueira de um oZho, nao especificamente definida

Amaurose (adquirida) (congenita)
de um olho somente

Cegueira (adquirida) (congenita)
de um olho somente

Perda total da visao (adquirida)
(congenita) de um olho somente 1 nao especificamente defi-

nida

DOENÇAS DO OUVIDO E DA AP6FISE MAST6IDE
(380-389)

380 Otite externa

Abscesso do conduto auditivo externo
Carie do meato auricular externo
Inflamaço do ouvido externo
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381 Otite media sem menqao de mastoidite

381.0 Aguda

Miringite
Otite media agudo(a) sem mençao de
Pan-otite mastoidite
Supuragao do ouvido
Timpanite

381.1 Cronica

Catarro do ouvido medio
Otite media
Otorreia } cronico(a), sem mengao de mastoidite

381.9 Nao especificada

Otite:
SAI
mSdia nao qualificada, sem mengao de mastoidite

Otorreia J

382 Otite media com mastoidite

382.0 Aguda

Otite media:
aguda com mastoidite aguda ou nao especificada
nao qualificada, com mastoidite aguda

382.1 Croniea

Otite media:
cronica com mastoidite cronica ou nao especificada
nao qualificada, com mastoidite cronica

382.9 Nao especificada

Otite media nao especificada com mastoidite nao especificada

383 Mastoidite sem menqço de otite media

383.0 Aguda

Abscesso da apofise mastoide
Empiema mastóideo
Endomastoidite
Mastoidite
Osteíte do rochedo (do temporal)
Petrosite

agudo(a), sem mencao de
otite media
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383.1 Cronica

Carie da apofise mastoide
Mastoidite cronica, sem mençao de otite
Necrose mast6idea media

383.9 Nao especificada

Doença mastoidea nao qualificada, sem mençao de otite
Mastoidite media

384 Outras doenças inflamat6rias do ouvido

Carie (do): Otite interna
labirinto Rinossalpingite
rochedo (do temporal) Salpingite de (a trompa de)

Labirintite (ouvido interno) Eustaquio
Supuraçao do labirinto

385 Doença de Meniere

Doenga,slndrome ou Vertigem:
vertigem de Meniere auditiva

auricular
labir{ntica

386 Otosclerose

Degenera0ao do labirinto osseo

387 Outras doenças do ouvido e da ap6fise mast6ide

387.0 Colesteatoma do ouvido

Colesteatoma (do ouvido) (com reaçao)

387.1 Cerume do ouvido

Cerume (acumulado)

387.9 Outras e as nao especificadas

Degeneraçao do nervo auditivo
Doença (da, do):

tímpano
trompa de Eustaquio

Estreitamento da trompa de Eustaquio
Necrose (asseptica) (dos oss culos) do ouvido
Pericondrite do ouvido
Outras doenças do ouvidodo pavilhao da

orelha e da apofise mastoide

388 Surdo-mudez

Surdo-mudez (adquirida) (congenita)

Exclui: a de origem psicogenica (305.8)
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389 Outros tipos de surdez

Inclui: tanto as adquiridas como as congenitas

Exclui: a de origem psicogenica (305.8)

389.0 Surdez de ambos os ouvidos

Perda total da audiçao
Surdez completaSurdes completa e e ambos os ouvidos
Surdez devida a lesao do em ambos os ouvdos

nervo auditivo

389.1 Surdez de um ouvido com surdez parcial do outro

Perda completa da
audiçao audigio diminuida

Surdez completa de um ouvi- surdez SAI do ou-
Surdez devida a lesao do com surdez parcial tro

do nervo auditivo

389.2 Surdez de um ouvido

Perda completa da audigao
Surdez completa de um so ouvido, sem mençao de
Surdez devida a lesao do defeito auditivo do outro

nervo auditivo

389.9 Diminuigiao da audiçao de um ou de ambos os ouvidos

Diminuiçao da audiçao
Surdez SAI de um ou ambos os ouvidos, sem especi-
Surdez parcial J ficar
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VII. DOENqAS DO APARELHO CIRCULATORIO

FEBRE REUMÁTICA ATIVA (390-392)

390 Febre reumática sem mengáo de complicagáao cardiaca

'rtrite reumatica aguda ou suaguda
"ebre reumatica (ativa) (aguda)
Reumatismo articular agudo ou suh-agudo

391 Febre reumática com complicaçoes cardiacas

Exclui: as doengas cronicas do coraçao de origem reumatica

(393-398),a nao ser que a febre reumatica tambem es
teja presente ou existam sinais de recrudecimento ou
atividade do processo reumatico. Ver as Regras de
Classificaçao se houver duvidas acerca da presenga
de atividade reumatica por ocasiao do obito

391.0 Pericardite reumatica ativa

Pericardite:
aguda (reumatica)
reumatica (aguda) (com derrame) (com pneumonia)

Qualquer estado patologico em 390 com pericardite

391.1 Endocardite reumatica ativa

Endocardite reumática ativa ou aguda
Valvulite reumatica ativa ou aguda
Qualquer estado patologico em 390 com endocardite ou valvulite

391.2 Miocardite reumatica ativa

Miocardite reumatica ativa ou aguda
Qualquer estado patologico em 390 com miocardite

391.9 Outras doenças reumáticas ativas do coragao

Cardite reumatica (ativa) (aguda)
Doenga reumatica do coraçao, ativa ou aguda
Pancardite reumatica (ativa) (aguda)
Qualquer estado patologico em 390 com complicagoes cardíacas

de outros tipos ou de tipo nao especificado (estados patolo-
gicos em 427.0, 427.1, 429) assim como as complicaçoes car-
diacas de tipo multiplo

392 Coreia

Exclui: a coreia de Huntington (331.0)

392.0 Com complicaiao cardiaca

Coráia (reumatica) (de Sydenham) com complicaçao cardíaca de
qualquer tipo classificavel em 391
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392.9 Sem menqao de complicagao cardiaca

Coreia (reumatica) (de Sydenham) sem mençao de complicaçao car
dilaca de qualquer tipo classificavel em 391

DOENCAS REUMÁTICAS CR6NICAS DO CORACAO (393-398)

393 Doenças do pericárdio

Mediastinopericardite cronica
Miopericardite cronica
Pericardite adesiva SAI ou reumatica
Pericardite cronica

394 Doengas da válvula mitral

Inclui: doenga (fibroide) (dupla)
endocarditc
esclerose
estenose (da válvula) mitral (cro-
incompetencia nica) (reumatica)
insuficiencia
obstrugao
regurgitagao

394.0 Específicadas como reumáticas

394.9 Ndo especificadas como reumaticas

Exclui: as especificadas como arterioscleroticas, como hiperten
sivas ou como nao reumaticas (424.0)

395 Doenças da válvula a6rtica

Inclui: doenga
estenose
incompetenciat
insuficiencia (da valvula) aortica (cronica)

obstrugao
regurgitaçao

395.0 Especificadas como reumaticas

395.9 Nao especificadas como reumaticas

Exclui: as especificadas como arterioscleroticas, como hiper-
tensivas ou como nao reumaticas (424.1)

396 Doenças das válvulas mitral e aórtica

Inclui: a associaçáo dos estados patologicos em 394 com os in-
cluidos em 395
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396.0 Especificadas como reumáticas

396.9 Nao especificadas como reumáticas

Exclui: as especificadas como arterioscleroticas, como hiperten
sivas ou como nao reumaticas (424.0)

397 Doenças de outras estruturas do endocárdio

Aneurisma válvula pulmonar es
Degeneraçao (valvular) pecificada como
Doenga (valvular) reumatica
Endocardite (cr^nica) (da) (valvula)tricuspide
Estenose (valvular) (crvnica válvula SAI especi-
Insuficiencia (valvular) (cronica) ficada como reu-
Valvulite (cronica) J matica

Exclui: as da valvula tricuspide especificadas como nao reuma-
ticas (424.9)

398 Outras doenças do coraçáo especificadas como reumáticas

Cardite reumatica cronica ou inativa
Degeneraçao reumatica do miocárdio
Doenga reumatica do coraçao (cronica) (inativa)
Miocardite reumatica (cronica)

DOENÇAS HIPERTENSIVAS (400-404)

400 Hipertensáo maligna

Inclui: hipertensao maligna
qualquer estado patologico em 401-404 quando descrito

como maligno

400.0 Sem mençao de complicaçao em nenhum orgao

400.1 Com complicagoes cardiacas

Qualquer estado patologico em 427-429 com hipertensao maligna

400.2 Com complicaqoes cerebrovasculares

Qualquer estado patologico em 430-438 com hipertensao maligna

400.3 Com compZicaqoes renais

Qualquer estado patologico em 580-584, 593.2 ou 792, com hiper
tensao maligna

400.9 Com complicagoes em múZtiples orgaos

Os estados patologicos em 400.1, em 400.2 e em 400.3, quando
sejam mencionados conjuntamente
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401 Hipertensao essencial benigna

Degeneraao vascular
Doenga | hipertensiva
Hiperpiesia

Hiperpiese
Hipertensao (arterial) (be-
nigna) (essencial) .pr.im
ria)

Exclui: a hipertensao pulmonar (426)

402 Doenga cardlaca hipertensiva

(Doença do) coraao 1 hpertensiva(o)
Insuficiencia cardlaca hpertensva()
Qualquer estado patologico em 427-429 com menQao de qualquer

afecçao em 401

403 Doenga renal hipertensiva

Arteriosclerose do rim
Doenga de Bright (cronica)

arterioselerotica
Insuficiencia renal hiperten-

siva
Nefrite arteriolar

Nefrite (cronica) (intersti-
cial) arteriosclerotica

Nefrosclerose
Qualquer estado patologico

em 584 mencionado conjunta
mente com qualquer outro
em 401

404 Doenga cardiorrenal hipertensiva

Doença:
cardiorrenal
cardiovasculorrenal

Qualquer estado patologico em 402 mencionado conjuntamente com
qualquer outro em 403

DOENÇAS ISQUÉMICAS DO CORAÇAO (410-414)

Os seguintes subgrupos, indicados pela adiçao de um quarto al-
garismo,devem ser usados com as categorias 410-414:

.0 Com doenga hipertensiva
Estados patologicos em 400-404

.9 Sem mençao de doenga hipertensiva

410 Enfarte agudo do miocárdio

Embolia
Oclusao
Rotura
Trombose
Enfarte (do):

cardiaco
coragao
miocardio
ventriculo

das arterias)
coronaria(s)

Rotura do:
coraçao
miocardio

Qualquer estado patologico
em 412 especificado como
agudo ou com indicagao de
uma duragao de 8 semanas
ou menos
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411 Outras formas agudas e subagudas da doenga isquamica do

coragao 1

Angina de decibito
Enfarte subendocardico
Insuficiencia coronaria

Microenfarte do coraçao
Sindrome (de):
coronario intermediario
pre-enfarte

412 Doenga isquamica cronica do coragao

Aneurisma do coraçao
Arteriosclerose
Ateroma
Doença (d.
Esclerose c
Estenose
Arteriosclerose
Degeneraçao ca
Doença
Esclerose

as arterias)
oronaria(s)

Qualquer estado patologico em 410
com indicaçao de uma duraçao de

Coraçao arteriosclerotico
Degeñeraçao:

isquemica (do):
coraçao
miocardio

Doença:
arteriosclerotica do cora-

çao
isquemica do coraçao

Enfarte miocardico cicatri-
zado

Sindrome pos-enfarte miocar-
dico

especificado como cr5nico ou
mais de 8 semanas

413 Angina do peito

Angina:
cardíaca
pectoris

Angina do peito
Estenocardia
Sindrome anginoso

414 Doenga isquamica assintomatica do coraqao

Doença isquemica do coraçao diagnosticada eletrocardiografica-
mente mas que nao apresenta sintomas

OUTRAS FORMAS DE DOENÇA DO CORAÇAO (420-429)

420 Pericardite aguda nao reumática

Hemopericárdio
Hidropericardio
Mediastinopericardite
Miopericardite
Pericardite
Pleuropericardite
Pneumopericardite
Pericardite:

infecciosa
pneumococica

agudo(a) especificado(a) como nao reu
matico(a)

Pericardite:
purulenta
supurativa

Piopericardio

Exclui: a pericardite aguda de causa nao especificada (391.0)
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421 Endocardite aguda e sub-aguda

421.0 Endocardite bacteriana aguda e subcguda

Aneurisma micotico
Endocardite (aguda) (cr8nica) (sub-aguda):

bacteriana purulenta
infecciosa septica
lenta ulcerativa
maligna vegetativa

421.9 Outras endocardites agudas

Endocardite
Mioendocardite aguda ou sub-aguda
Periendocardite

Exclui: a endocardite aguda especificada como reumatica (391.1)

422 Miocardite aguda

Miocardite:
aguda ou sub-aguda(intersticial)
septica
toxica

Exclui: a miocardite aguda especificada como reumatica (391.2)

423 Doengas cronicas nao reumáticas do pericardio

Aderencia pericardica
Mediastinopericardite cronica especificada(o) como nao
Miopericardite cronica reumatica(o)
Pericardite cronica
Hemopericardio SAI
Hidropericardio SAI
Pericardite:

SAI
constrictiva SAI

Exclui: aderencia pericardica
mediastinopericardite cronica de causa nao especi-
miopericardite cronica ficada (393)
pericardite cronica

424 Doengas cronicas do endocárdio

Inclui: doenga (valvular) insuficiencia
endocardite obstrugao
esclerose regurgitagao
estenose valvulite

quando sao especificadas como arterioscleroticas ou co
mo hipertensivas
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424.0 Válvula mitral, nao reumática

Exclui: as de causa nao especificada (394.9)

424.1 Valvula aortica, nao reumatica

Exclui: as de causa nao especificada (395.9)

424.9 Outras estruturas do endocárdio

Da valvula pulmonar
Da (valvula) tricuspide, especificada como nao reumatica
De valvula nao especificada

Exclui: as da valvula tricuspide quando nao se especifique a
causa (397)

425 Cardiomiopatia

Cardiomiopatia: Colagenose cardiovascu-
SAI lar
congestiva Estenose subaortica hi-
constrictiva pertrofica
familiar Fibrose endomiocárdica
idiopatica
obscura da África (Doenga de Becker)
obstrutiva
obstrutiva hipertrofica (familiar)

426 Doença pulmonar do coragao

Arteriosclerose
Doenga cardíaca SAI
Endarterite obliterante
Hipertensao (primaria) (idiopatica)
Cor pulmonale
Doenga cardiaca cifoscoliotica
Doenga ou síndrome de Ayerza

I pulmonar

427 Doenças sintomáticas do coraáao

427.0 Insuficiencia cardzaca congestiva

Anasarca 1 Doena cardíac
Edema cardíaca(o) Insufici^ncia conges-
HidropisiaJ tiva

427.1 Insuficiencia do ventrículo esquerdo

Asma cardíaca

Edema agudo do pulmao ) com qualquer estado patologico em

Edema pulmonar agudo J 429 ou 782.4

Insuficiencia ventricular esquerda
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427.2 Bloqueio cardiaco

Bloqueio (de, do):
arborízaçao q (ou de ra.o
coraçao (qualquer grau)

Parada cardíaca
Stndrome de Stokes-Adams

427.9 Outros transtornos do ritmo cardiaco

Agao desordenada do coragao
SAI

Arritmia (transitoria)
Bradicardia (de qualquer

tipo)
Extra-sístoles

Fibrilaçao:
auricular
cardlaca
ventricular

"Flutter" auricular
Pulso alternante
Taquicardia paroxística

428 Outras formas de insuficiencia miocardica

Degeneraçao:
gordurosa
mural
muscular

Degeneragao
Doença

do coragao ou
do miocardio

} miocardica

Insuficiencia:
cardíaca
-miocardica

Miocardite:
SAI
cronica (intersticial)
fibroide
senil

429 Doengas mal definidas do coraqao

Aumento de volume cardíaco
Cardite
Des compens a ao
Dilatagao cardíaca
Hipertrofia
Dilataçao ventricular

Doença do coragao (orgánica)
Morbus cordis (doenga cardía-

ca) SAI
Outras doengas do coraçao nao

classificadas em outra par-
te

DOENAS CEREBROVASCULARES (430-438)

Os seguintes subgrupos indicados pela adiçao de um quarto alga
rismo devem ser usados com as categorias 430-438:

.0 Com hipertensao (benigna)

.9 Sem mengço de hiperteneao

430 Hemorragia subaracnoidiana

Hemorragia:

meníngea

suberacnoidiana

Rotura de aneurisma (congeni-

nito) do cerebro
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431 Hemorragia cerebral

Hematoma subdural nao devido Hemorragia:
a traumatismo extradural (nao traumatica)

Hemorragia (da): intracraniana
basilar intrapontina
bulbar pontina
capsula interna subcortical
cerebelar subdural
cortical ventricular

Rotura dos vasos sangulneos do encefalo

432 Oclusao das arterias prÑ-cerebrais

Embolia, trombose ou oclusao (da) (arteria):
basilar
carotida (comum) (interna)
vertebral

433 Trombose cerebral

Amolecimento cerebral
(encefalico)

Apoplexia trombo-

Paralisia tica(o)
Enfarte cerebral SAI
Oclusao de arteria cerebral SAI

434 Embolia cerebral

Amolecimento cerebral
(encefalico) emboli-

Apoplexia ca(o)
Paralisia

Trombose (do):
cerebral
encefalo
intracraniana

Embolia (do):
cerebral
encefalo
intracraniano

435 Isquemia cerebral transit6ria

Espasmo das arterias
cerebrais

Isquemia cerebral intermitente

Síndrome (da, do):
arteria:

basilar (tronco)
vertebral

436 Doenga cerebrovascular aguda, mas de causa mal definida

Acidente cerebrovascular SAI

Apoplexia:

SAI

bulbar

cerebral

Ataque, ou ictus, apopletico

Ataque ou ictus:

cerebral
paralítico

Convulsoes apopletiformes

Encefalopatia hipertensiva

Hemiplegia apopletica
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437 Doenga cerebrovascular isquemica generalizada

Arteriosclerose]
Endarterite
Isquemia SAI cerebral
Tromboangeite

obliterante

Ateroma das arterias cere-
brais

Degeneragao
Esclerose
Insuficiencia

cérebro-

} vascular

438 Outras doengas cerebrovasculares e as mal definidas

Arterite
Edema
Hemiplegia cerebral
Hiperemia
Necrose
Paralisia
llemiplegia especificada

como arteriosclerotica
ou hipertensiva

Amolecimento (do):
cerebelar
cerebro (encefalo)
cerebrospinhal

Necrose do cerebro (encefalo)
Trombose (da, do):

seio intracraniano (qual-
quer), nao piogenica

medula espinhal

Exclui: hemiplegia SAI (344)
trombose de origem piogenica da medula espinhal (322)
trombose (de origem piogenica) dos seios intracrania-

nos (321)

DOENCAS DAS ARTERIAS, DAS ARTERIOLAS E DOS CAPILARES (440-448)

440 Arteriosclerose

Inclui: arteriosclerose (senil)

arterite }endarterite senil

ateroma
degeneraçao:

arterial
arteriovascular
vascular

doença vascular arteriosclerotica
endarterite deformante ou obliterante

440.0 Da aorta

440.1 Das arterias renais

Exclui: a arteriosclerose das arteriolas renais (403)

440.2 Das arterias das extremidades

Esclerose de M8nckeberg
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440.3 De outras arterias especificadas

Exclui: arteriosclerose das arterias:
cerebrais (437)
coronarias (412)
pulmonares (426)

440.9 Generalizada e a nao especificada

441 Aneurisma aortico (nao sifilitico)

441.0 Aneurisma dissecante da aorta (qualquer de suas por-

gçes)

441.1 Aneurisma da aorta toracica

Qualquer estado patologico em 441.9 especificado como toracico

441.2 Aneurisma da aorta abdominal

Qualquer estado patologico em 441.9 especificado como abdomi-

nal

441.9 Outros

Aneurisma
Dilataçao da aorta
Necrose hialina
Rotura

442 Outros aneurismas

Aneurisma (roto) (cirsóide) (falso) (varicoso)
Variz aneurismatica

Exclui: aneurisma (do):
arteriovenoso (747.6, 747.8)
cerebral

arteriosclerotico (438)
roto (430)

coragao (412)
coronario (412)

443 Outras doenças dos vasos periféricos

443.0 Sindrome de Raynaud

Doença
Fenomeno (secundario) de Raynaud
Gangrena

443.1 Trombo-angeite obliterante (doenga de Buerger)

443.2 Eritema pérnio

Dermatite congelationis
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443.8 Outras

Acrocianose Eritrocianose
Acroparestesia: Eritromelalgia

simples (tipo Schultze)
vasomotriz (tipo Nothnagel)

Exclui: pe de imersao (E901, N991.4)
ilcera de congelagao (E901, N991.0-N991.3)

443.9 Nao especificadas

Claudicagao intermitente
Doenca vascular periferica SAI
Espasmo de arteria

Exclui: o espasmo da arteria cerebral (435)

444 Embolia e trombose arteriais

Inclui: embolia (septica) oclusao
enfarte: trombose

embolico
trombotico

Exclui: as de origem puerperal (671, 673.9, 677.9)

444.0 Da aorta abdominal

Síndrome (da, de):
bifurcagao aortica
Leriche

444.1 De outras porgoes da aorta

Embolia }
Trombose da aorta (toracica)

444.2 Da arteria mesentérica

Enfarte (do):
cólon ou intestino
mesenterico SAI

444.3 Da arteria renal

444.4 Das artérias das extremidades

444.9 De outras art¿rias e das nao especificadas

Exclui: embolia e trombose da, ou das, arteria(s):
cerebrais (433, 434)
coronarias (410)
oftálmica (377.0)
pulmonar (450)
retinianas (377.0)
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445 Gangrena

Inclui: celulite
dermatite gangrenosa
fagedena
gangrena (cutanea disseminada) (s^co(a))(umido(a))
mortificaçao

Exclui: gangrena (de):
diabetica (250)
gasosa (039.0)
outras localizaçoes (ver o Indice Alfabetico)

445.0 Gangrena arteriosclZeritica

445.9 Gangrena nao classificada em outra parte

446 Poliarterite nodosa e outras doengas afins

446.0 Poliarterite nodosa

Angeite necrosante
Panarterite
Periarterite (nodosa)

446.1 Angezte devida a hipersensibilidade

Síndrome de Goodpasture

446.2 Granulomatose de Wegener

Angelte granulomatosa alergica
Granuloma:

letal da linha media
maligno da face

446.3 Arterite craniana

Arterite (de):
celulas gigantes
temporal

Polimialgia por arterite craniana (ou polimialgia arterltica)

446.4 Microangiopatia trombótica

Purpura trombocitopenica trombotica

446.9 Outras

Arterite do arco (ou croça) a6rtico

Doenga de Takayasu

Doenga sem pulso
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447 Outras doenças das artérias e das arteriolas

Arterite ISAI
EndarteriteS

Exclui: arterite ou endarterite (do):
arco (ou croga) aortico (446.9)
cerebral (438)
coronaria (412)
deformante (440)
obliterante (440)
senil (440)

448 Doenças dos capilares

Degeneraçao dos (vasos) capilares Telangiectasia
Fragilidade hemorragica
Hemorragia hereditaria
Hiperpermeabilidade capilar
Trombose

Exclui: a purpura (287)

DOENCAS DAS VEIAS E DOS LINFÁTICOS E OUTRAS DOENAS DO APARE-
LHO CIRCULATORIO (450-458)

450 Embolia e enfarte pulmonares

Apoplexia
Embolia
Enfarte (hemorragico) (de arteria ou de veia) pulmonar

Trombose
Pneumonia embolica

Exclui: as(os) que compliquem a gravidez (634.9)
as(os) de origem puerperal (673.9)

sepricas(os) (670)

451 Flebite e tromboflebite

Inclui: endoflebite
flebite supurativa
inflamaçao das veias
periflebite

Exclui: as que compliquem a gravidez (634.9)
as de origem puerperal (671, 677.9)

451.0 Das extremidades inferiores

451.9 De outras localizaaoes e das nao especificadas

Exclui: a flebite e tromboflebite (da, dos):
porta (veia) (572)
seios venosos intracranianos (321)

de origem nao piogenica (438)
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452 Trombose da veia porta

Obstruçao (da veia) porta

453 Outras embolias e tromboses das veias

Embolia venosa
Sindrome de Chiari-Budd
Tromboflebite migratoria
Trombose (venosa)

Exclui: embolia e trombose (da, das, de, dos) (que):
cerebrais (433, 434)
compliquem a gravidez (634.9)
coronarias (410)
mesentáricas (444.2)
origem puerperal (671, 673.9, 677.9)
porta (452)
pulmonares (450)
seios venosos intracranianos (321)

de origem nao piogenica (438)

454 Veias varicosas das extremidades inferiores

454.0 Com úlcera

úlcera varicosa (de qualquer parte das extremidades inferiores)
Qualquer estado patologico em 454.9 com ulcera ou especificado

como ulcerado

454.9 Sem mengao de úlcera

Flebectasia da extremidade inferior (qualquer
Rotura de veias varicosas parte) ou de localizagao nao es
Variz pecificada

455 Hemorr6idas

Hemorroidas (estranguladas) (externas) (hemorragicas) (inter-
nas) (prolapsadas) (trombosadas) (ulceradas)

Rotura de varizes do reto
Veias varicosas do anus ou do reto

456 Veias varicosas de outras localizaqoes

Inclui: flebectasia

ulcera varicosa

variz

veias varicosas (ratas) (ulceradas)

456.0 Do esofago
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456.1 Do escroto

Varicocele

456.9 De outras Zocalizagoes

457 Doenças nao infecciosas dos linfaticos

Elefantíase (nao filarica)
Linfangiectasia
Linfangite (cronica) (subaguda)
Obliteragao dos linfaticos
Quilocele (nao filarica)

Exclui: elefantlase (nao filarica) (da):
conganita (757.2)
vulva (629.9)

quilocele (nao filarica) da tunica vaginal (607.9)

458 Outras doenças do aparelho circulatorio

458.0 Hipotensao

Hipopiese

458.9 Outras doenças do apareZho circulatcrio e as nao espe-
cificadas

Circulagao colateral (venosa) de qualquer localizaçao
Flebos clerose
Hemorragia (interna) (intra-abdominal) (peritoneal) (subcuta-

nea) SAI
Rotura de vaso sanguíneo SAI

Exclui: a hemorragia SAI do recim-nascido (778.2)
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VIII. DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATORIO

INFECÇOES RESPIRATORIAS AGUDAS (EXCETO A GRIPE OU INFLUENZA)

(460-466)

460 Rinofaringite aguda (resfriado comum)

Catarro nasal agudo
Coriza (aguda)
Rinite:

aguda
infecciosa

Rinofaringite:
SAI
aguda
infecciosa SAI

Exclui: angina aguda ou nao especificada (462)
faringite aguda ou nao especificada (462)
faringite cronica (502.0)
rinite:

alergica (507)
cronica ou nao especificada (502.1)

rinofaringite cronica (502.1)

461 Sinusite aguda

agudo(a) (do) 1 antro (de Highmore) (maxilar)
seio (acessorio) (nasal) (para-

nasal)
esfenoidal
etmoidal
frontal
maxilar

} especificada como aguda

Exclui: a sinusite cronica ou nao especificada (503)

462 Faringite aguda

Angina:
SAI
aguda SAI
por virus

Faringite (aguda):
SAI
por virus
estafilococica
flegmonosa

Faringite (aguda):
gangrenosa
infecciosa
pneumococica
supurativa
ulcerativa

- 193 -

Abscesso
Empiema
Infecçao
Inflamagao
Supuragao }
Esfenoidite
Etmoidite
Pansinusite
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Exclui: abscesso periamidaliano (ou peritonsilar) (501)
os estados patologicos acima mencionados se especifi-

cados como estreptococias (034.0)

463 Amidalite aguda

Amidalite (aguda):
SAI
por vfrus

estafiílococica
folicular
gangrenosa

Amidalite (aguda):
infecciosa
pneumococica
septica
supurativa
ulcerativa

Exclui: abscesso periamidaliano (ou peritonsilar) (501)
amidalite especificada como devida a estreptococos

(034.0)
angina:

aguda ou SAI (462)
estreptococica (034.0)

464 Laringite e traquelte agudas

Laringite (aguda) (com traqueíte) (por):
SAI Laringotraqueite (aguda):
por virus SAI

edematosa
H. influenzae
pneumococica
septica
supurativa

por virus
Traqueite (aguda):

SAI
por virus
catarral

Exclui: laringite cronica (506)
laringite e traqueite especificadas como devidas a es-
treptococos (034.0)

traqueite cr^nica (491)

465 Infecçao aguda das vias respirat6rias superiores de lo
calizaagáo multipla ou nao especificada

Doença (aguda) das vias respiratorias superiores de locali-
Infecçao 0 zaçao multipla ou nao especificada

Exclui: a infecçao das vias respiratorias superiores especifi-
cada como devida a estreptococos (034.0)

466 Bronquite e bronquiolite agudas

Bronquiolite aguda
Bronquite aguda ou subaguda

por virus
com traquelte
fibrinosa
membranosa
pneumococica
purulenta

Bronquite aguda ou subaguda
séptica

Bronquite crupal
Catarro bronquial agudo ou

sub-agudo
Traqueobronquite aguda

1�4
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GRIPE (470-474)

Inclui: influenza

Exclui: infecgao SAI por H. influenzae (039.9)
meningite por H. influenzae (320.0)
pneumonia por H. influenzae (482.1)
outras doenças por H. influenzae (que se classificarao

segundo a doenga em questao)

470 Gripe nao especificada

471 Gripe com pneumonia

Broncopneumonia }
Pneumonia y devida a gripe (ou influenza)

Qualquer forma de gripe com pneumonia

472 Gripe com outras manifestagçes respirat6rias

Faringite
Infecçao das vias respiratorias

(superiores) (aguda) devida a gripe (ou influenza)
Laringite

473 Gripe com manifestagoes digestivas

Gripe (ou influenza):
com sintomas digestivos mas nao respiratorios
gastrica
gastro-intestinal
intestinal

474 Gripe com manifestagoes nervosas

Gripe (ou influenza) com sintomas nervosos, mas sem sintomas
digestivos nem respiratorios

PNEUMONIA (480-486)

Inclui: broncopneumonia:
hemorragica
intersticial
terminal

pleurobroncopneumonia
pneumonia (por):

aguda
aspiraçao
hemorragica
intersticial
intra-uterina (do recem-
nascido)

pneumonia:
lobar
lobular
maciga
primaria
secundaria SAI
terminal

pneumonite intersticial
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Exclui: pneumonia (de):
cronica intersticial (517)
hipostatica (514)
lipoide (519.2)

480 Pneumonia por vfrus

Pneumonia devida a:
adenovírus
virus:

parainfluenza
sincicial respiratorio
nao classificado em outra parte

Exclui: pneumonia (da, do) (por):
inclusao citomegalica (079.5)
psitacose (073)
sarampo (055)
virus da gripe (471)

481 Pneumonia pneumoc6cica

Pneumonia:
diplococica
fibrinosa }
lobar > SAI
maciça

482 Outras pneumonias bacterianas

482.0 Pelo bacito de Friedl¿nder

482.1 Por Haemophilus influenzae

482.2 Por estreptococos

482.3 Por estaf+iloc.oc

482.9 Por outras bacterias

Exclui: pneumonia (da, do) (em):

carbunculo (022)
tuberculosa (011)
tularemia (021)
doenas bacterianas classificadas entre as infeccio-

sas transmissiveis (001-039)

483 Pneumonia devida a outro germe especificado

Pneumonia devida (a, ao):
agente de Eaton
micoplasma
micro-organismo semelhante ao da pleuropneumonia
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Exclui: pneumonia (da, de):
coccidioidomicose (114)
febre Q (083.1)
histoplasmose (115)
outras doenças classificadas entre as infecciosas

transmissíveis (000-136)

484 Pneumonia intersticial aguda

Pneumonia intersticial (aguda) de
Pneumonite J germe nao especificado

Pneumonia de chlulas
gigantes

485 Broncopneumonia nao especificada

Exclui: bronquiolite (466)
pneumonia lipoide (519.2)

486 Pneumonia nao especificada

BRONQUITE, ENFISEMA E ASMA (490-493)

Exclui: bronquite aguda (466)
traqueobronquite aguda (466)

490 Bronquite nao especificada

Bronquite:
SAI
asmatica
catarral
com traquelte SAI

491 Bronquite cronica

Broncorreia (cronica)
Bronquite:

cronica
asmatica
catarral
com traquerte

enfisematosa
fetida

Catarro bronquial SAI
Traqueobronquite SAI

Bronquite:
obliterante
purulenta
senil
ulcerativa

Peribronquite
Traqueite cronica
Traqueobronquite cro-

nica

492 Enfisema

Enfisema (pulmonar ou do pulmao)

atrofico
compensatorio
hipertrofico
obstrutivo
vesicular
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493 Asma

Asma (bronquica)
alergica (de qualquer causa)
do feao (extrínseca)
espasmodica

Bronquite alergica
Febre do feno com asma

Exclui: asma cardiaca (427.1)
asma pneumoconiotica (515-516)

OUTRAS DOENÇAS DAS VIAS RESPIRATCRIAS SUPERIORES (500-508)

500 Hipertrofia das amidalas e vegetaq6es aden6ides

Adenoides Tumefagao das amidalas
Amidalite cranica (e adenoides)
Doença das amidalas Vegetaçoes adenoides
Hipertrofia ) (e adenoides)

Exclui: a amidalite aguda e a nao especificada (463)

501 Abscesso periamidaliano

Abscesso da amidala
Celulite periamidaliana
Periamidalite

Exclui: amidalite:
aguda ou SAI (463)
cronica (500)

502 Faringite e rinofaringite cronicas

502.0 Faringite cronica

Exclui: angina
faringite aguda ou nao especificada (462)

502.1 Rinofaringite cronica

Catarro nasal (cronico) Rinite:
Ozena purulenta
Rinite: ulcerativa

SAI Rinofaringite:
atrofica cronica
cronica supurativa (crGnica)
fibrinosa SAI ulcerativa (crGnica)
hipertrofica

Exclui: rinite aguda (460)

rinofaringite aguda ou nao especificada (460)
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503 Sinusite cr6nica

cronico(a) (do) t
antro (de Highmore) (maxilar)
seio (nasal) (acess6rio) (pata-

nasal)
esfenoidal
etmoidal
frontal
maxilar

(cronica)

504 Desvio do septo nasal

Deflexao 1
Desvio } do septo (nasal)

505 Polipo nasal

Polipo(s) (do, dos):
antro (de Highmore) (maxilar)
seio(s):
acessorio(s)
esfenoidal(is)
etmoidal(is)
frontal(is)

Polipo(s) (dos):
seio(s):
maxilar(es)
nasal(is)
paranasal(is)

Polipo da cavidade nasal

506 Laringite cronica

Catarro da laringe Laringotraquelte cronica
Laringite: Traquelte cronica com la-

catarral ringite
cronica com traqueite (cronica)

Exclui: laringite e traquelte agudas e as nao especificadas
(464)

traqueite cronica (491)

507 Febre do feno

Conjuntivite alergica com
febre do feno

Febre do feno, ou alergia, devida a
arvores (qualquer)
grama (relva)
plantas do genero Ambrosia
polen (qualquer)

Febre do feno (por qualquer causa)
Polinose
Rinite alergica (de qualquer causa)
Rinorreia espasmodica

I
Abscesso
Empiema
Infecgao
Inflamaao
Supuragao

Esfenoidite
Etmoidite
Pansinusite
Sinusite

1qqAPARETH lPqTDhTDT



20 .nT PPTTL

508 Outras doenças das vias respiratorias superiores

Abscesso:
faringeo
lar;ngeo
nasal
nasofaringeo
pos-faringeo
retrofaringeo

Angina faucium
Celulite faríngea
Cordite (vocal) (fibrinosa)

nodosa
tuberosa

Edema:
faringeo
laringeo

Espasmo (da):
glote
larlngeo

Estenose laríngea
Faucite

Laringismo estriduloso
Necrose (da) (do):

laringe
nariz

Obstrugao laríngea
Paquidermia laríngea
Paralisia (da, das):

cordas vocais
faringe
glote
laringe

Pericondrite laringea
Ulceraçao (da, do):

laringe
nasal (septo)

Exclui: faringite ulcerativa (462)
laringite ulcerativa (464)
Glcera varicosa do septo nasal (456.9)

OUTRAS DOENÇAS DO APARELHO RESPIRAT6RIO (510-519)

510 Empiema

Abscesso (da, do):
pleura
torax

Empiema (da pleura)
(do pulmao) (do torax)

Fistula:
broncocutanea
hepatopleural
mediastinica
pleural
toracica

Piopneumotorax
Piotorax
Pleuris:

fibrinopurulento
purulento
septico
seropurulento
supurativo

511 Pleuris

Exclui: pleuris com:

derrame, mas sem mençao de causa (012.2)

mengao de tuberculose (012.1)
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511.0 Sem mengao de derrame ou de tuberculose

Aderencia do pulmao ou da
pleura

Espessamento pleural
Pleuris:

SAI
estafilococico sem mençao de
estreptococico derrame
pneumococico

Pleuris (pulmonar) (agudo)

(esteril):
diafra2matico
fibrinoso
fibroso
interlobar
plastico
seco

Pleurite seca

511.1 Com derrame e com mençao de causa bacteriana diferente
da tuberculose

Pleuris:
com derrame
exsudativo
serofibrinoso
seroso

devida a

estafilococos
estreptococos
pneumococos
outra causa bacteriana especifi-

cada de natureza nao tubercu-
losa

511.2 Outras formas especificadas de derrame, exceto o tuber-
culoso

Hemopneumotorax
Hemotorax
Hidropneumotorax

512 Pneumotorax espontaneo

513 Abscesso do pulmao

Abscesso (do):
mediastino
pulmao (miliar)

Gangrena do pulmao

Hidrot6rax
Pleuris encistado

Gangrena
Necrose pulmonar
Pneumonia gangrenosa ou

necrotica

514 Congestao e hipóstase pulmonares

Broncopneumonia
Pneumonia: hiposta-

SAI tica
lobar (ou lobular)

Congestao (passiva)
Edema:

SAI F pulmoSAI
cronico nar

Pneumonia passiva

Exclui: o edema agudo do pulmao (519.1)

515 Pneumroconiose devida a silica ou aos silicatos

Exclui: a silicotuberculose (010)

515.0 Silicose

515.1 Antracossilicose

201
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515.2 Asbestose

515.9 Outras, incluindo a pneumoconiose nao especificada

Pn.eumoconiose:

SAI
devida ao talco

516 Outras pneumoconioses

516.0 Devidas a inala&ao de

Aluminose
Fibrose por:

bauxita (do pulmao)
grafite

Beriliose

516.1 Devidas a inalacao de

Bagagose

Bissinose
Pulmao de fazendeiro

516.2 Devida a inalagao de

Doenga dos trabalhadores de
Inalagao de gas (da, do):

ensilagem
silo

e doenças analogas

qualquer outro po inorganico

outro tipo de po

fumaga e gases

silos

517 Outras pneumonias intersticiais cronicas

Cirrose do pulmao
Endurecimento do pulmao
Fibrose do pulmao cronica(o) ou nao especificada(o)

(atrofica) (confluente)
(maciga)

Pneumonia cirrotica
Hepatizacao do pulmao
Inflamagao do pulmao
Pleuropneumonia cronica
Pneumonia

Exclui: a pneumonia intersticial aguda ou nao especificada
(484)

518 Bronquectasia

Bronquectasia (recurrente)
Bronquiolectasia

519 Outras doengas do aparelho respirat6rio

519.0 Colapso puZmonar

Atelectasia
Colapso do pulmao
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Exclui: atelectasia congenita (776.9)
parcial (776.2)

519.1 Edema agudo do pulmao

Edema pulmonar agudo SAI

Exclui: o edema pulmonar cronico ou o nao especificado (514)

519.2 Outras doengas do pulmao

Broncopneumonia ou pneumonia:
alergica
lipoide

Broncolit{ase
Eosinofilia pulmonar
Pneumonite (por):

colesterol
eosinofila

519.9 Outras

Estenose (da):
br8nquica
traqueia

Mediastinite (aguda) (cr3nica)
úlcera br3nquica
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IX. DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO

DOENÇAS DA CAVIDADE BUCALDAS GLÁNDULAS SALIVARES E DOS
MAXILARES (520-529)

520 Transtornos do desenvolvimento e da erupçao dos dentes

520.0 Anodontia

Anodontia parcial
Oligodontia

Exclui: a ausencia de dentes com espaço interdental anormal

(524.3)

520.1 Dentes supernumerarios

Mesiodens
Molar supernumerario (quarto molar)
Paramolar

Exclui: os dentes supernumerarios
(524.3)

que provoquem apinhamento

520.2 Anomalias do tamanho e da forma dos dentes

Caninos em forma de pre-molar
Concrescencia
Fusao dos dentes
Geminaao J
Dens in dente
Dente (em):

forma de cavilha
invaginado

Incisivo em:
forma de pa
forma de T

520.3 Esmalte manchado

Dentes (ou esmalte) manchados
(endemico) (nao endemico)

Macrodontia ou macrodontismo
Microdontia ou microdontismo
Prémolares em forma de molar
Raízes (dos dentes) supernu-
merarias

Taurodontismo
Tuberculo (de):

Carabelli
oclusal
paramolar

Fluorose dentaria (ou ende-
mica cronica)

Opacidades nao fluoricas do
esmalte

520.4 Hipoplasia do esmalte

Amelog^nese imperfeita nao Calcificagao da papila den-
hereditaria tal

Aplasia e hipoplasia do cemento Dente hipoplasico de Turner
Laceragao dentaria

Exclui: esmalte manchado (520.3)
incisivos de Hutchinson e molares (em forma de amora)

da sífilis congenita (090.5)
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520.5 Alteragoes hereditarias da estrutura dos dentes nao
cZassificadas em outra parte

Amelogenese ]

Dentinojenese imperfeita
Odontogenese )

520.6 Alteragoes na erupçao dos dentes

Dente: Erupço dentaria:
incluso prematura
natal tardia
neonatal
temporal (ou deceduo) persistente

Exclui: os dentes inclusoscom posigao anormal dos mesmos ou
dos adjacentes a eles (524.3)

520.7 S-ndrome de erupçao dentaria

520.9 Outros ou nao especificados

Alteraçoes da cor do dente durante sua formaçao

521 Doenças dos tecidos dentarios duros

521.0 Carie dentaria

Carie (da, do):
cemento
dentina (aguda) (cronica)
esmalte (aguda) (cronica) (incipiente)

Manchas brancas dos dentes

521.1 Atriçao

Desgaste:
interdentario
oclusal

521.2 Abrasao

Abrasao dentaria devida a: Abrasao ritual dos den-
dentifr{cios tes
habitos (inclusive os da ocupagao)

521.3 Erosao

Erosao dental:
idiopatica
ocupacional

521.4 Reabsorgao

Granuloma interno da polpa

Reabsorçao (externa) (interna) dos dentes
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521.5 Hipercementose

Hiperplasia do cemento

521.6 Ancilose

521.7 Mudangas pos-eruptivas da cor

Coloraçao dos dentes (dentes tingidos) devida a:
metais (cobre, prata)
hemorragia da polpa

Exclui: os depositos sUbre os dentes (523.6)

521.8 Esmalte irradiado

521.9 Outras ou nao especificadas

522 Doenças da polpa e dos tecidos periapicais

522.0 Pulpite

Abscesso da polpa
Polipos
Pulpite:

aguda (supurativa)
cronica (hiperplastica) (ulcerativa)

522.1 Necrose da polpa

Gangrena da polpa

522.2 Degeneragoes da polpa

Calcificaçoes
Cálculos da polpa
Denticulos

522.3 Formagao anormal de tecido duro na polpa

Dentina secundaria ou irregular

522.4 Periodontite apical aguda

522.5 Abscesso periapical

Abscesso:
dental
dentoalveolar

522.6 Periodontite apical crnica (granuloma)

Granuloma apical ou periapical
Periodontite apical SAI

522.7 F~stula devida a lesSes periapicais

Abscesso periapical com fístula (alveolar)
Fístula dental SAI
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522.8 Cisto radicular

Cisto:
apical (periodontal)
periapicai

522.9 outras ou nao especificadas

523 Doenças periodontais

523.0 Gengivite aguda

Gengivite catarral

Exclui: gengivite ulceromembranosa ou de Vincent (101)
gengivostomatite herpetica (054)

523.1 Gengivite cronica

Gengivite SAI
Gengivite (cronica):

descamativa
hiperplastica
marginal simples
ulcerativa

523.2 Retragao gengival

Retragao gengival (generalizada) (localizada)

523.3 Periodontite aguda

Abscesso:
paradontal
periodontal

523.4 Periodontite cronica

Periodontite:
SAI
complexa
simples

523.5 Periodontose

523.6 Depositos sobre os dentes

Cálculo dentario:
subgengival
supragengival

Tartaro (depositos moles sobre os dentes)(verde, negro, ala-
ranjado, do fumo)

523.9 Outras ou nao especificadas

Fibromatose da gengiva
Hipertrofia gengival SAI
Oclusao traumatica
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524 Anomalias dentofaciais, inclusive a maloclusao

524.0 Principais anomalias do tamanho dos maxilares

Hiperplasia ou hipoplasia: Macrognatia (mandibular)
mandibular (maxilar)
maxilar Micrognatia (mandibular)

(maxilar)

524.1 Anomalias da relagao dos maxilares com a base do cranio

Assimetria dos maxilares
Prognatismo (mandibular) (maxilar)
Retrognatismo (mandibular) (maxilar)

524.2 Anomalias da relagao entre os arcos dentários

Anteposiçao (horizontal) excessiva dos incisivos superiores
Superposiçao (vertical) (em relaçao com os inferiores)
Distoclusao
Mesioclusao
Mordida:

aberta (anterior) (posterior)
cruzada (anterior) (posterior)

Oclusao posterior lingual dos dentes inferiores
Sobremordidas (excessiva) ou "overbite":

horizontal
vertical
profunda

Traspasse horizontal ou "overjet"

524.3 Anomalias da posigao dos dentes

Apinhamento
Deslocamento
Diastema de dente ou dentes
Rotaçao
Transposiçao
Dentes inclusos, com posiçao anormal dos mesmos dentes ou dos

adjacentes a eles

524.4 Maloclusao sem outra específicagao

524.5 Anomalias funcionais dentofaciais

Fechamento anormal dos maxilares
Maloclusao devida a:
deglutigao anormal
habitos labiais, linguais ou digitais
respiraçao bucal

524.9 Outras ou nao especificadas
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525 Outras doengas e entidades patológicas dos dentes e de

suas estruturas de sustentaqao

525.0 Ausencia dental adquirida

Exclui: ausencia de dentes causando maloclusao (524.3)

525.1 Atrofia do rebtrdo alveolar sem dentes

525.9 Outras ou nao especificadas

Hipertrofia do rebrdo alveolar
Irregularidade }do rebrdo alveolar

526 Doengas dos maxilares

526.0 Cistos originados pelo desenvolvimento dos dentes

Cisto (da):
dental primordial
dentigero
erupgao dental

Exclui: o cisto radicular (522.8)

526.1 Cistos das fissuras

Cisto:
globulo maxilar
nasopalatino
palatino medio

526.2 Outros cistos dos maxilares

Cisto da mandibula ou maxilar
SAI
aneurismatico
hemorragico
traumatico

526.3 Granuloma cicatricial de eélulas gigantes

526.4 Afecgoes inflamatórias

Osteíte
Osteomielite dos maxilares (aguda) (cronica) (supurativa)
Periostite

526.5 Alveolite

"Alveolo seco"
Osteite alveolar

526.9 Outras e as nao especificadas

Displasia fibrosa dos maxilares ("querubismo")
Exostose dos maxilares
Hiperplasia condilar milateral do maxilar inferior
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Torus:
mandibularis
palatinus

527 Doenças das glandulas salivares

527.0 Atrofia

527.1 Hipertrofia

527.2 Sialadenite

Exclui: febre uveoparotidiana (135)
parotidite epidemica (072)

527.3 Abscesso

527.4 Fístula

527.5 SialZolitase

Calculo(s) de (as) glandula(s) salivar(es), ou de seus con-
Pedra(s) J dutos
Sialodocolitiase

527.6 Mucocele

Cisto mucoso de retençao de glandula salivar
Ranula

527.7 Alteragoes da secreqao salivar

Ptialismo
Sialorreia
Xerostomia

527.8 Sialose

Doena de Mikulicz
Lesao linfoepitelial benigna das glandulas salivares

527.9 Outras ou nao especificadas

Es teno se
Estreitamento de (os) conduto(s) salivar(es)

528 Doengas dos tecidos moles da cavidade oral, exceto gen-
givas e lingua

528.0 Estomatite

Estomatite:
SAI
catarral
ulcerativa
vesicular
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Exclui: estomatite:
aftosa (528.2)
fusoespirilar ou ulceromembranosa (101)
gangrenosa (528.1)
herpetica (054)

528.1 Cancrum oris

Estomatite gangrenosa
Noma

528.2 Estomatite aftosa

Aftas de Bednar
Periadenite mucosa necrotica recorrente
Olcera aftosa recorrente
Ulceragao aftosa da boca

528.3 Celulite e abscesso

Celulite (do assoalho) da boca
Fstula oral

528.4 Cistos

Cisto:
nasoalveolar
nasolabial

528.5 Doengas dos Zábios

Queilite
Queilose (angular)

528.6 Leucoplasia da mucosa oral

Leucoplasia bucal

Exclui: leucoplasia da língua (529.7)
leucoceratose do paladar pela nicotina (528.7)

528.7 Outras alteragoes da ceratinizagao

Eritroplasia (da mucosa) bucal Leucoceratose do palato pela
Leucoedema da boca nicotina

Exclui: leucoplasia da lrngua (529.7)

528.8 Fibrose oral submucosa

528.9 Outras ou nao especificadas

Boca lesada ou ulcerada devido a dentadura

Granuloma piogenico

Hiperplasia inflamatoria da mucosa bucal

úlcera (traumatica)
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529 Doengas da lingua e outros estados patológicos orais

529.0 Glossite

Abscesso
Ulceraçao (traumática) Jda lingua

529.1 LUngua geografica

Glossite:
ambulatoria circinada
esfoliativa (ou areata marginada)
migradora benigna

529.2 Glossite romboide mediana

529.3 Hipertrofia das papilas Zinguais

Hipertrofia das papilas foliaceas
Lingua negra:

pilosa
Lingua saburrosa

529.4 Atrofia das papilas linguais

529.5 L{ngua escrotal

Lingua:
gretada
fissurada
sulcada

529.6 Glossod-nea

Glossopirose
Lingua dolorosa

529.7 Leucoplasia da lngua e outros transtornos da ceratini-
zagao

Eritroplasia da lingua

529.9 Outras ou nao especificadas

Crenaçao
Hipertrofia da l{ngua

Tumefa~ao

DOENCAS DO ESOFAGO, DO ESTOMAGO E DO DUODENO (530-537)

530 Doen9as do esofago

530.0 Transtornos funcionais do esofago

Acalasia (do cardia)
Cardiospasmo
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Exclui: os transtornos funcionais do esGfago especificados co-
mo psicogenicos (305.5)

530.9 Outras

Abscesso Estreitamento
Compressao do.esofago Heoia
Espasmo 0bstruçao do esofago
Estenose Perfuraçao
Esofagite Ilcera (péptica)

531 Úlcera do estomago

Inclui: erosao do estomago
Glcera (peptica) (do):

estomago
gastrica com ou sem hematemese, hemor-
pilorica ragia ou melema
pre-pilorica

ulcus ventriculi )

Exclui: a ulcera peptica SAI (533)

531.0 Com perfuragao

531.9 Sem mençao de perfuracao

532 Úlcera do duodeno

Inclui: ulcera (peptica) (do):
duodenal
duodeno | com ou sem hemorragia ou me-
pos-pilorica lema

ulcus duodeni J
Exclui: a ulcera peptica SAI (533)

532.0 Com verfuragao

532.9 Sem mencao de perfuraceao

533 Úlcera péptica de localizaçao nao especificada

Inclui: ulcera peptica SAI, com ou sem hemorragia ou melema

533.0 Com perfuragao

533.9 Sem mençao de perfuraçao

534 Úlcera gastrojejunal

Inclui: ulcera (peptica):
anastomotica
gastrintestinal
gastroco1icagastroculica com ou sem hemorragia ou melema
gastrojejunal
jejunal
marginal

ulcus gastrojejunal
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534.0 Com perfuragao

534.9 Sem mengao de perfuraçao

535 Gastrite e duodenite

Catarro do est^mago
Duodenite
Gastrite (aguda) (cronica):

atrofica
catarral
flegmonosa
supurativa
toxica

Gastroduodenite
Gastrohepatite (aguda) (crS-

nica)
Inflamaçao do:

duodeno
estomago

Linite supurativa

Exclui: a gastroduodenite por vfrus (008.9)

536 Transtornos funcionais do estomago

Exclui: hiperemese gravrdica (638)
transtornos funcionais do estomago especificados como
psicogenicos (305.5)

536.0 Transtornos da seeregao gastrica

Acloridria
Aquilia gastrica

Hipercloridria
Hipocloridria

536.1 Transtornos da motilidade gástrica

Contragao do estomago em relogio
Dilataçao do estmago
Distensao )
Gastrectasia

de areia (ampulheta)

536.9 Outros

Dispepsia (funcional)
Gastralgia
Hiperemese, nao da gravidez
Indigestao SAI
Irritaçao
Perturbagao gastrintestinal.
Transtorno

Vomito:
pernicioso
persistente

nao da gra-
videz

537 Outras doenças do est6mago e do duodeno

Constriçao
Estenose (hipertrofica) do pi-
Estreitamento loro
Obstruçao

Fistula:
gastrocolica
gastrojejunocolica

Gastroptose
fleo duodenal cronico

Exclui: os divertículos do duodeno (562.0)
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APENDICITE (540-543)

540 Apendicite aguda

540.0 Com peritonite

Abscesso do:
apendice
ceco

Apendicite (aguda):
fulminante
gangrenosa com peritonite, perfuraçao ou rotura
obstrutiva
retrocecal

Cecite (aguda)
Inflamagao (aguda) do

apZndice ou do ceco
Tiflite (aguda)
Rotura do apendice

540.9 Sem mençao de peritonite

Apendicite aguda:
catarral
fulminante
gangrenosa
obstrutiva
retrocecal

Cecite aguda
Inflamaçao aguda do

apendice ou do ceco
Tiflite aguda

sem mençao de peritonite, perfuragao
ou rotura

541 Apendicite nao especificada

542 Outras formas de apendicite

Apendicite:
crenica
neurogenica
recorrente

Hiperplasia do apendice

543 Outras doenças do apéndice

C6lica a
Concrecao apendicular

Fistula

Divertículo

Estercolito do apen-

Intussusceptao dice

Mucocele
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HERNIA DA CAVIDADE ABDOMINAL (550-553)

Inclui: hernia:
adquirida
congenita
recorrente

550 Hernia inguinal sem mençao de obstrugao

Bubonocele
Hernia inguinal:

SAI
direta
dupla
escrotal
indireta
obliqua

sem menao de gangrena, encarceraçao, irredu
tibilidade, obstrucao ou estrangulamento -

551 Outras hernias da cavidade abdominal sem mengao de obs-
trugao

551.0 Femoral

Hernia femoral sem mençao de gangrena, encarceraçao, irreduti-
bilidade, obstrucao ou estrangulamento

551.1 Umbilical

Exonfalo
Hernia:

paraumbilical
umbilical

Onfalocele

sem mençao de
tibilidade,

gangrena, encarceraçao, irredu
obstruçao ou estrangulamento

551.2 Ventral (incisional)

Hernia:
epigastrica
incisional
ventral

sem mençao de
tibilidade,

gangrena, encarceraçao, irredu
obstruçao ou estrangulamento -

551.3 Diafragmatica

Hernia (do):
hiatal
hiato (esofagico)
paraesofagica

Exclui: a hernia devida a uma grande anomalia congenita do dia
fragma (756.8)
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551.8 De outras Zocalizagoes especificadas

Hernia (do): 1
apendie I
ciatica
interna
lombar
obturatoria
omental
pudenda
retroperitoneal

Outras hernias abdominais de
localizaçao especificada

sem mençao de gangrena, encar-
ceragao, irredutibilidade,
obstrugao ou estrangulamento

Exclui: a hernia vaginal (623.3)

551.9 De localizagiao nao especificada

Enterocele
Epiplocele
Hernia (de):

SAI
intersticial
intestinal
intra-abdominal
Richter

Rotura herniaria (nao traumatica)
Sarcoepiplocele

1

J

sem mengao de gangrena, en
carceragao, irredutibill
dade, obstrugao ou es-
trangulamento

Exclui: a enterocele vaginal (623.3)

552 Hernia inguinal com obstrugao

Hernia inguinal, segundo se define em 550, quando seja especi-
ficada como gangrenosa, encarcerada, irredutivel, estrangula
da ou causadora de obstrugao

553 Outras hernias da cavidade abdominal com obstrugao

553.0 Femoral

Hernia femoral quando f^r especificada como gangrenosa, encar-
cerada, irredutivel, estrangulada ou causadora de obstruçao

553.1 Umbilical

Hernia umbilical segundo se define em 551.1,quando for especi-
ficada como gangrenosa, encarcerada, irredutrvel, estrangu-
lada ou causadora de obstruçao

553.2 Ventral (incisional)

Hernia ventral segundo se define em 551.2, quando far especifi

cada como gangrenosa, encarcerada, irredutivel, estrangulada

ou causadora de obstrugao
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553.3 Diafragmática

Hernia diafragmitica, segundo se define em 551.3, quando seja
especificada como gangrenosa, encarcerada, irredutível, es-
trangulada ou causadora de obstruçao

Exclui: a hernia devida a uma grande anomalia congenita do
diafragma (756.8)

553.8 De outras localizagoes especificadas

Qualquer estado patologico em 551.8,quando seja especificado
como gangrenoso, encarcerado, irredutivel, estrangulado ou
causador de obstruçao

553.9 De localizagao nao especificada

Qualquer estado patologico em 551.9 quando seja especificado
como gangrenoso, encarcerado, irredutfvel, estrangulado ou
como causador de obstruço

OUTRAS DOENÇAS DO INTESTINO E DO PERITONIO (560-569)

560 Obstruçao intestinal sem mençao de hernia

Exclui: enfarte mesenterico (444.2)
hernia inguinal com obstruçao (552)
outras hernias da cavidade abdominal complicadas com
obstrugao (553)

560.0 Intussuscepçao

Intussuscepçao (do intestino) (do colon) (do reto)
Invaginagao do intestino ou do colon

Exclui: a intussuscepgao do apendice (543)

560.1 1leo paralítico

íleo adinamico (do intestino) (do colon)
Paralisia do intestino ou do colon

560.2 VolZvo

Estrangulagao
Torgao
Volvo

} do intestino ou do colon

560.3 Obstrugao (mecanica) do intestino

Enterolito
Fecaloma
Obstrugao do intestino por calculo

biliar

Obstruçao (estercorácea)
(mecanica) do intesti-
no ou do colon

Retengao fecal
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560.9 Outras ou nao especificadas

Aderencias intestinais Estenose
com oclusao Estreitamento do intestino

Enterostenose Obstruçao ou do colon
Oclusao J

Exclui: as aderencias peritoniais sem mençao de obstruçao(568)

561 Gastrenterite e colite de origem nao infecciosa, exceto
a colite ulcerativa

Colite, diarreia, enterite. gastrenterite:
alergica
dietetica (alimentar)
nao infecciosa
toxica

-Exclui: as colites, diarreias, enterites ou gastrenterites,
quando sejam indicadas como origem infecciosa e as
nao especifi-cadas (009)

562 Diverticulos do intestino

562.0 Do intestino delgado

Diverticulite ou diverticulose (do):
duodeno
jejuno

562.1 Do colon

Diverticulite ou diverticulose (do):
SAI
intestino (grosso)

563 Enterite cronica e colite ulcerativa

563.0 Enterite regional

Doenga de Crohn
Ileíte regional (ou terminal)

563.1 Colite ulcerativa

Enterite
Enterocolite .
Ileoocolite I ulcerativa (cronica)

Retossigmoidite J

563.9 Outras

Colíte 1 Ileíte 1
Enterocolite cronica Jejunite cronica
Gastrenterite Sigmoidite
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564 Transtornos funcionais dos intestinos

Exclui: os estados patologicos descritos, se especificados co-
mo psicogenicos (305.5)

564.0 Constipageo

564.1 Cilon irritavel

Colica mucosa
Colite:
membranosa
mucosa

Colon espastico
Enterospasmo

564.9 Outras

Atonia do colon
Dilataao do colon
Espasmo anal

565 Fissura e fistula do anus

565.0 Fissura anal

Rotura anal nao traumatica

565.1 Fistula anal

566 Abscessos das regioes anal e retal

Abscesso (do):
anus
isquiorretal
perianal
perirretal
reto

Celulite (do):
anus
perirretal

Fistula isquiorretal

567 Peritonite

Abscesso (do):
abdsmino-pelvico
infrahepatico
mesenterico
omento (epiploo)
peritonio
retrocecal
retroperitoneal
subdiafragmatico
subfrenico

Peritonite (aguda):
adesiva
fibrosa
geral (ou difusa)
pelvica do homem
primaria
serofibrinosa
subfrenica
supurativa

Piopneumotorax subfrenico
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Exclui: peritonite:
com ou consecutivo a:

aborto (640-645, com a adiçao dos quartos algaris-
mos .0 ou .2)

apendicite (540.0)
gravidez ect6pica (631.0-631.3)

pelvica da mulher (616.0)
puerperal (670)
tuberculosa (014)

568 Aderencias peritoneais

Aderencias (do):
abdominais (ou da parede abdominal)
diafragma
estomago
intestino
mesenterio
omento ou epiploo
pelve do homem

Bridas adesivas

Exclui: aderencias:
com obstrugao intestinal (560.9)
da pelve da mulher (616.1)

569 Outras doengas dos intestinos e do perit6nio

Abscesso (do):
fecal
intestino

Criptite (retal)
Enteroptose
Estenose
Estreitamento
Hemorragia
Procidencia
Prolapso
Relaxamento
0lceras
Fistula:

enterocólica
fecal

do anus ou
do reto
(ou de seus
esfincteres)

Gangrena do:
epíploo sem mengao de obs

intestino truçao intesti
mesentério nal ou de trom

bose ou embo-
omento -.omento lia mesenterica

Hemorragia intestinal
Megacólon excero a doenga de

Hirschsprung
Necrose gordurosa do peritSnio
Perfuracao do intestino SAI
Pericolite
Periproctite
Perissigmoidite
Proctite (gangrenosa) (ulcera-

tiva)
0lcera (do):

colon
estercoral

Exclui: fístula
retovaginal (629.8)
uterorretal (616.9)

hemorroidas (455)
incontinencia do esfincter anal (785.6)
megacolon congenito (751.3)
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DOENÇAS DO FIGADO, DA VESfCULA BILIAR E DO PANCREAS (570-577)

570 Necrose aguda e subaguda do figado

Atrofia amarela (do fígado) (aguda) (sub-aguda)
Degeneraçao parenquimatosa aguda ou subaguda do frgado
Hepatite a uda ou sub-aguda nao especificada como infecciosa
Hepatite ] .
Icterlcia mallgna
Ictericia grave,exceto a do recem-nascido
Necrose do flgado (aguda) (sub-aguda)

Exclui: as afeccoes mencionadas acima se estiverem associadas
com o:

aborto (640, 641, 643-645 , com a adi~ao dos quartos
algarismos .1 e .2)

gravidez (639.0, 762.5)
puerperio (639.0)

hepatite infecciosa (070)
hepatite por soro (E930-E936, N999.2)
ictericia grave do recem-nascido (774)

571 Cirrose hepática

571.0 Alcoolica

Cirrose alcolica
Hepatite alcolca
Cirrose de Laennec

Qualquer estado patoligico em
571.9 com mengao de álcool ou
de alcoolismo

571.9 Outras

Cirrose do flgado (devida a):
SAI
biliar
congestao passiva
esplenomegalica
hepatolienal
portal
pos-necr6tica

Degeneragao gordurosa do figado
Doen9a de Banti
Fibrose hepatolienal
Hepatite cronica

sem mengao de alcool ou de
alcoolismo

572 Hepatite supurativa e abscesso hepStico

Abscesso do figado (exceto o amebiano)

Flebite da veia porta

Hepatite supurativa (difusa)
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Piemia
Tromboflebite portal
Pileflebite

Exclui: o abscesso amebiano do flgado (006.0)

573 Outras doenças do fígado

Atrofia amarela cronica do fígado
Coma hepatico
Congestao do frgado (cronica)

(passiva)
Degeneragao do figado SAI
Hepatite:

SAI
fibrosa aguda
hipertrofica aguda

Hepatoptose
Hepatose toxica
Inflamaçao do figado SAI
Perihepatite (aguda)

Exclui: degeneragao amiloide ou lardacea do flgado (276)
doença clstica congenita do fLigado (751.6)
hepatomegalia SAI (785.1)
infiltraçao glicogenica do fIgado (271.0)
obstrugao da veia porta (452)

574 Colelitiase

Cálculo (da, do):
biliar
canal biliar (qualquer)

coledoco
fLigado (encravado)
vesicula biliar

Colecistite com colelitlase

Colelito (encravado)
Col1ica (recorrente) (da):

biliar
hepatica
veslcula biliar

Litíase hepatica

575 Colecistite e colangite sem menqao de cálculos biliares

Abscesso da ves{cula biliar
Angiocolecistite
Angiocolite
Colangite (qualquer estádio)

(infecciosa) (supurativa)
Coledocite (supurativa)
Empiema da veslcula biliar
Gangrena da vesicula biliar

(ou dos canais biliares)
Inflamagao da vesícula biliar
Piocolecisto

sem mengao de cálculos

Exclui: os estados patologicos indicados, se houver mengao de
chlculos (574)

224



APARELHO DIGESTIVO

576 Outras doenças da vesicula biliar e das vias biliares

Aderencia(s)
Cisto
Contraçao
Estreitamento
Fistula
Hipertrofia de qualquer conduto biliar ou da vesícula
Obstruçao SAI biliar
Oclusao
Perfuraçao
Rotura
úlcera
Colesterolose ou colesterose
Espasmo do esfincter de Oddi
Fistula biliar do cdlon
Mucocele da vesícula biliar
Veslcula biliar em (ou com aspecto de) morango

Exclui: os estados patologicos acima indicados, se houver men-
çao de calculos (574)

577 Doenças do pancreas

577.0 Pancreatite aguda

Abscesso do pancreas
Necrose do pancreas:

aguda
infecciosa

577.1 Pancreatite cronica

Pancreatite:
cronica (infecciosa)
intersticial

577.9 Outras doengas do pancreas

Atrofia 5

Calculo
Cirrose do pancreas
Cirrose

Fibrose
Esteatorra pancreático (a)
Nanismo

Pancreatite:
SAI
aguda
hemorragica
supurativa

Infantilismo
Cisto - pancreatlco
Necrose do pancreas:

SAI
asseptica
gordurosa

Exclui: doença fibrocistica do pancreas (273.0)
tumor de celulas insulares (ou das ilhotas) do pancre-

as (251)
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X. DOENqAS DO APARELHO GENITURINÁRIO

NEFRITE E NEFROSE (580-584)

Exclui: os estados patologicos mencionados quando se associem
com hipertensao maligna (400.3)

580 Nefrite aguda

Doença renal aguda
Qualquer estado patologico em 583 especificado como agudo

Exclui: os estados patologicos mencionados.:
quando se associem com aborto (640, 641, 643-645,
com a adiçao dos quartos algarismos .1 ou .2)

quando surjam durante a gravidez ou o puerperio
(636)

581 Síndrome nefrotica

Grande rim branco
Hidropesia renal
Nefrite:

descamativa
nefrotica
parenquimatosa

Nefrite:
tipo II (Ellis)
tubular

Nefrose:
SAI
lipoide

Qualquer estado patologico em 583 se espçcificado como subegu-
do

Exclui: os estados patologicos mencionados:
quando se associem com aborto (640, 641, 643-645,

com a adigao dos quartos algarismos .1 ou .2)
quando surjam durante a gravidez ou o puerperio

(636)
a nefrose tubular (aguda) (593.1)

582 Nefrite cr6nica

Doença renal cronica
Qualquer estado patologico em 583

583 Nefrite nao esnecificada

Doenga (ou mal) de Bright
Glomerulonefrite
Inflamagao do rim
Nefrite:

SAI
difusa

intersticial

se especificado como cronico

Nefrite:
exudativa
focal
glomerular
hemorragica
intersticial
tipo I (Ellis)
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Exclui: os estados patologicos mencionados:
quando se associem com aborto (640, 641, 643-645,

com a adiagio dos quartos algarismos .1 ou .2)
quando surjam durante a gravidez ou o puerperio

(636)

584 Esclerose renal nao especificada

Atrofia } do rim ou renal Rim:
Esclerose contra{do

esclerotico
granular

Exclui: os estados patologicos mencionados quando se associem
com:

hipertensao(benigna)(403)
nefrite gotosa (274)
nefrosclerose (arteriolar) (arterio sc lert i ca) (403)
rim contraido:
hidronefritico (591)
pieionefr{tico (590.0)

rim gotoso (274)

OUTRAS DOENÇAS DO APARELHO URINÁRIO (590-599)

590 Infecçoes do rim

Exclui: os estados patologicos mencionados:
quando se associem com:

abSrto (640-645 com a adigao dos quartos algaris-
mos .0 ou 2, e 642.3)

cálculos (592)
gravidez ectopica (631.0-631.3)

quando surjam durante a gravidez ou o puerperio
(635.0)

590.0 PieZonefrite cronica

Hidropionefrose
Pielonefrite especificada como cronica
Pielonefrose
Rim contra{do, pielonefritico

590.1 Outras pielonefrites, pielites e pielocistites

Hidropionefrose Pielite (supurativa)
Nefrite: Pielocistite

ascendente Pielonefrite (supurativa)

infecciosa Pielonefrose

septica Pionefrose

supurativa
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590.2 Abscessos do rim e do tecido perirrenal

Abscesso:
nefrítico
perinefrítico
perirrenal
renal

Abscesso do:
rim
tecido perirrenal

590.9 Outras

Infec9ao do rim
Perinefrite

591 Hidronefrose

Hidronefrose (atrofica) (primaria)
Rim contraldo, hidronefritico

(secundaria)

592 Cálculos do rim e do ureter

Cálculo (encravado)
(recorrente) com:

anúria
pielonefrite
pielite
pionefrose

Calculo (encravado) (recor-
rente) (do):

renal
rim
ureter

Nefrolitiase (recorrente)
Pedra no rim ou no ureter
Ureterolitiase

593 Outras doenças do rim e do ureter

593.0 Nanismo renal

Infantilismo
Nanosomia > renal
Osteodistrofia 3

Rachitis renalis
Raquitismo renal

593.1 Nefrose tubular aguda

Necrose tubular:
SAI
anoxia
toxica

Nefrose (do):
anoxica
hemoglobinurica
isquemica
necrotizante
nefron inferior ou distal
toxica

Exclui: os estados patologicos mencionados:
quando se associem com o aborto (640, 641, 643-645
com a adiçao dos quartos algarismos .1 ou .2)

quando surjam durante a gravidez (636)

a anuria traumatica (síndrome de esmagamento) (N995.6)
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593.2 Outras doengas do rim

Cisto solitario
Congestao (cronica)

(passiva)~ I
Hipertrofia
Necrose (cortical) do rim
Obstrugao
Ptose
Torgao

DoInsufiien cia } renal SAI

Nafroptosae

Exclui: a doenga ou insuficiencia renal:
aguda (580)
com abGrto (640, 641, 643-645, com adig~ao dos quar

tos algarismos .1 ou .2)
com edema (581)
com hipertensao maligna (400.3)
cronica (582)
quando surja durante a gravidez ou o puerperio (63i

a necrose cortical do rim:
quando se associe com o abhrtn (64Q; 6413 641-645

com a adiagio dos quartos algarismos .1 ou .2)
quando surja durante a gravidez ou o puerperio

(639.9)

593.3 Obstruçao do ureter nao classificada em outra parte

Angulagao
Estenose
Estreitamento do ureter
Obstrugao

593.4 Hidro-ureter

Exclui: o congenito (753.2)

593.5 Outras doengas do ureter

Dilataçgao
Hipertrofia do ureter
Prolapso

5)

Pioureter
Ureterite
Ureterocele

594 Cálculos de outras partes do aparelho urinário

Cílculo (encravado) (da, das):
bexiga
uretra
urinário (canal)
vesical
vias urinarias

Cistolitiase
Cristaldria
Pedra(s) na bexiga

(ou em seus divertlcu-
los)

Urolitiase

595 Cistite

Abscesso (da):
bexiga .
retrovesical

Catarro vesical

Cistite:
alergica
bacilar
cistica
gangrenosa
hemorragica
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Cistite:
septica
supurativa
ulcerativa

Gangrena da bexiga
Piocistite
Trigonite (da bexiga)

Exclui: os estados patologicos mencionados:
quando se associem com:

abSrto (640-645 com a adiçao dos quartos algaris-
mos .0 ou .2 e 642.3)

gravidez ectopica (631.0-631.3)
quando surjam durante a gravidez ou o puerperio

(635.9)

596 Outras doenças da bexiga

Aderencia(s)
Atonia
Contratura
Dilatagao
Diverticulo
F;stula
Hernia)no homem
Hipertrofia
Necrose (asseptica)
Paralisia
Paresia
Prolapso, no homem
Rotura
Ulceraçao

da bexiga
ou do
esfíncter
vesical

Cistocele do homem
Extravasamento de urina
F{stula:

cervicovesical
enterovesical
retovesical
uterovesical
vesicocolica
vesicoperineal
vesico-uretrorretal
vesicovaginal

Hemorragia ves-
Hernia, no homem
Inercia ou paralisia ca

Exclui: cistocele da mulher (623.0)
hernia ou prolapso da bexiga na mulher (623.0)

597 Uretrite (nao venérea)

Abscesso da(s):
glandula(s) de:

Cowper
Littre

uretra (inclusive glandulas)
Adenite da(s) glandula(s)

de Skene

Cowperite
Meatite uretral
úlcera (da, do):

meato urinario
uretra

Uretrite:
SAI
nao venerea

Exclui: o abscesso peri-uretral (599)

598 Estreitamento uretral

Estreitamento (espasmodico: da uretra (anterior) (do meato)
(posterior)

Exclui: a estenose congenita da uretra (753.6)
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599 Outras doenças do aparelho urinário

Abscesso peri-uretral
Caruncula
Diverticulite uretral
Di-verticulose J
Falsa via na uretra (prostatica)
Fistula:

reto-uretral
uretral
uretroperineal

Ffstula:
uretrorretal
urinaria

infecçao (das vias)
urinária(s) SAI

Rotura da uretra (nao trau
matica)

Uretrocele no homem

Exclui: a uretrocele na mulher (623.2)
as infecçoes das vias urinárias:

quando se associem com:
aborto (640-645 com a adiao dos quartos algaris-
mos .0 ou .2 e 642.3)

gravidez ectopica (631.0-631.3)
quando surjam durante a gravidez ou o puerperio

(635)

DOENAS DOS ORGAOS GENITAIS DO HOMEM (600-607)

Exclui: os estados patologicos mencionados se especificados co
mo devidos a:

infecçao gonococica (098)
sifilis (090-097)
outras doenças venereas (099)

600 Hiperplasia da prostata

Adenoma (benigno)
Aumento simples
Barra mediana

(prostatica)
Fibroadenoma
Fibroma
Fibrose (cronica)

}da prostata

} da prostata

Hipertrofia (benigna) i
adenofibromatosa da

Mio-adenoma pros
Mioma j tata
Obstrugao prostatica

(de causa nao mencionada)
Rabdomioma da prostata

601 Prostatite

Abscesso ]
Infecçao } da prostata
Periprostatite

602 Outras doenqas da prostata

Atrofia
Ccalulo(s) x da próstata

Prostatite (congestiva)
supurativa

Prostatocistite

Congestao (cronica)
(passiva) da.

pros-
Hemorragia tata
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603 Hidrocele

Hidrocele (do cordao espermatico) (do testículo) (da tunica va
ginal)

encistada
infectada

Exclui: hidrocele congenita (752.4)

604 Orquite e epididimite

Abscesso do: Orquite (supurativa)
epididimo Peri-epididimite
test{culo Peri-orquite

Epididimite (nao venerea)

Exclui: a orquite devida a parotidite epidemica (ou parotidia-
na) (ou urliana) (072)

605 Hipertrofia prepucial e fimose

Parafimose

606 Esterilidade do homem

Azoospermia
Esterilidade do homem
Oligospermia

607 Outras doengas dos orgaos genitais do homem

607.0 LeucopZlasia do penis

Balanite xeroica obliterante
Craurose do p^nis
Leucoplaquia J

607.1 Eritroplasia do penis

607.2 UZceraçao crnica do penis

61cera (crGnica ) do:
corpo cavernoso
penis

607.3 Balanite

Balanite (circinada) (gangrenosa) (infecciosa) (vulgar)

607.4 Vesiculite seminal

AbsceS°e } da(s) vesícula(s) seminal(is)Celulite
Vesiculite (seminal)

607.5 Outras doengas inflamatórias

Abscess ' canais deferentes, cordao espermati
Antraz dos (da, do) co, corpo(s) cavernoso(s), escroto,
Celulite penis, testiculo (exceto o absces
Furunculo } so), tunica vaginal
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Cavernite (do penis)
Deferentite
Funiculite (espermatica)

Exclui: abscesso do testículo (604)

607.6 Espermatocele

607.7 Torgao do testículo

Torçao do:
cordao espermatico
epidídimo
testículo

607.8 Atrofia do testículo

607.9 Outras

Atrofia

Fibro ose
Hlematoma
Hipertrofia dos (da, do)
Trombose
Olcera

Eregao dolorosa do penis (nao
venerea)

Estreitamento (da, do, dos):
canais deferentes
cordao espermatico
tunica vaginal

canais deferentes, cordao esperma
tico, corpo(s) cavernoso(s)(ex-
ceto a Gicera), pynis (exceto a
ulcera) testículo (exceto a a-
trofia), tGnica vaginal, vesi-
cula(s) seminal(is)

Hematocele SAI no homem
Quilocele da tunica vagi-
nal (nao filarica)

Exclui: atrofia do testículo (607.8)
ulcera do corpo cavernoso (do penis) (607.2)

DOENÇAS DA MAMA, DO OVARIO, DA TROMPA DE FALOPIO E DO
PARAMETRIO (610-616)

Exclui: os estados patologicos mencionados:
quando se associem com a gravidez, o aborto, o parto

e o puerperio (630-678)
quando se especifiquem como devidos a:

infecçao gonococica (098)
sífilis (090-097)
outras doenças venereas (099)

610 Doenea cstica cronica da mama

Doenga:
cistica cronica
fibrocistica

Galactocele

I da mama

Mastite:
cronica

cística
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Mastopatia:
cistica cronica
estrogenica

Cisto da mama (por):
benigno
retengao em "cupula azul"

611 Outras doengas da mama

Exclui: as associadas com a lactaçao ou o puerperio (678)

611.0 Mastite aguda nao associada com a lactagiao

Abscesso (nao puerperal) Cisto-esteato-necrose (assep-

(da, do): tica) da mama
areola Mastite (aguda)
glandula mamaria Necrose (asseptica) da mama

mama
mamilo

611.1 Hipertrofia da mama

Ginecomastia Hipertrofia (da, do):

Hipertrofia da mama
glándula mamaria mamilo

611.2 Fissura do mamilo

611.9 Outras

Atrofia Indura£ao da mama
Fibrose }d mmFibrose } da mama Retraçao do mamilo

612 Salpingite e ovarite agudas

Qualquer estado patologico em 614 se especificado como agudo

Exclui: os estados patologicos mencionados quando se associem
com:

aborto (640-645 com a adiçao dos quartos algaris-
mos .0 ou .2, e 642.3)

gravidez (630)
gravidez ectopica (631.0-631.3)
parto e o puerperio (670)

613 Salpingite e ovarite cronicas

Qualquer estado patologico em 614 se especificado como cronico

Exclui: os estados patologicos mencionados quando se associem
com:

aborto (640-645 com a adiçao dos quartos algarismos
.0 ou .2, e 642.3)

gravidez (630)
gravidez ectopica (631.0-631.3)
parto e o puerperio (670)
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614 Salpingite e ovarite nao especificadas

Abscesso (da, do): Inflamaçao da trompa de Falopio
ovario Ooforite
oviduto Ovarite
trompa de Falopio Piosalpinge
tubarico (de Fal6pio) Salpingite

Inflamagao do: Salpingooforite
ovario Salpingoovarite
oviduto

Exclui: os estados patológicos mencionados quando se associem
com:

aborto (640-645 com a adigao dos quartos algarismos
.0 ou .2, e 642.3)

gravidez (630)
gravidez ectopica (631.0-631.3)
parto e o puerperio (670)

615 Outras doengas do ovario e da trompa de Fal6pio

615.0 Prolapso do ovario

Deslocamento do ovario
Torgao do pendiculo ovarico

615.1 Hidrossalpinge

Hidrossalpinx (da trompa de Falopio) (folicular)

615.2 Cisto ovarico por retençao

Cisto (do, dos):
corpo:

branco (corpus albicans)
luteo (corpus luteum)

folicular (atresico)
foliculos de Graaf
ovario devido a insuficiencia da involuçao

615.9 Outras

Atrofia (da, do):
ovario
trompa de Falopio

Hematoma do corpo luteo
Hemorragia do ovario
Hernia (da, do):

ovario
trompa de Falopio

Rotu r a r a
Torgao jda trompa de Falopio
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616 Doenças do paramétrio e do peritonio pélvico da mulher

616.0 Doengas inflamatórias da pelve da mulher

Abscesso (da, do):
fundo (de saco) de Douglas
ligamento largo
parametrio
pelve da mulher
peri-uterino
saco de Douglas

Celulite (da, do):
ligamento largo
pelve da mulher

Parametrite
Perimetrite
Peritonite pelvica da mulher

Exclui: os estados patologicos mencionados quando se associem
com:

aborto (640-645 com a adicao dos quartos algarismos
.0 ou .2, e 642.3)

gravidez (630)
gravidez ectopica (631.0-631.3)
parto e o puerperio (670)

616.1 Aderencias do peritonio pelzvico da mulher

Aderencias post-partum do peritonio

616.2 Congestao peiZvica da mulher

616.9 Outras

Fistula:
abdSmino-uterina
utero-retal
retovulvar

Hematocele do ligamento
largo ou uterino

Hematoma nao traumático do
ligamento largo ou uterino

Hidrocele do ligamento
redondo

Exclui: a fístula retovaginal (629.8)

DOENCAS DO úTERO E DOS OUTROS ORGAOS GENITAIS DA
MULHER (620-629)

Exclui: os estados patologicos indicados:
quando se associem com a gravidez, o aborto, o parto

ou o puerperio (630-678)
quando se especifiquem como devidos a:

infeccao gonococica (098)
sífilis (090-097)
outras doenças venereas (099)

620 Doenças infecciosas do colo do útero

Exclui: as infeccoes devidas a tricomonas (131)
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620.0 Cervicite cronica

Cervicite:
cronica
senil (atrtofica)

Endocervicite cronica

Exclui: a cervicite com ulceraçao (621.3)

620.9 Outres cervicites

Abscesso do colo do utero
Catarro cervical
Endocervicite
Inflamaçao do colo do utero
Traquelite

Exclui: os estados patologicos mencionados quando se associem
com:

aborto (640-645 com a adiçao dos quartos algarismos
.0 ou .2, e 642.3)

gravidez (630)
gravidez ectopica (631.0-631.3)
parto e o puerperio (670)

621 Outras doencas do colo do útero

621.0 Leucoplasia do colo do útero

Leucoplaquia do colo do utero

621.1 Eritroplaseia do colo do útero

621.2 Endometrite hiperpláestica do colo do útero

Endocervicite hiperplastica
Hiperplasia do endometrio cervical

621.3 Ulceragao e eroseo cronicas do colo do útero

Cervicite cronica com ulceragao
Erosao do colo do utero (adquirida) (congenita)
úlcera do colo do utero

621.4 Lacereaao antiga do colo do útero

Cicatriz do colo do utero (post-partum)
Laceraçao antiga do colo do utero (post-partum)

621.5 Estreitemento do colo do útero

Atresia (adquirida) Estreitamento do:
Contratura do colo do canal cervical
Oclusao utero orificio externo do
Contratura do orificio interno canal cervical

do canal cervical Orificium externum uteri
punectiformis
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621.6 Atrofia do colo do útero

Atrofia (senil) (do):
colo do utero (mucosa)
endometrio cervical
miometrio J

621.9 Outras

Aderencias 1
Ausencia (adquirida)
Bridas
Calcificagio
Degeneraçao do
Fibrose
Fistula
Hipertrofia
Cervix tapir6ide

colo do Gtero

622 Doengas infecciosas do útero (exceto
da vagina e da vulva

o colo do útero),

Exclui: a infecçao:
associada com:
aborto (640-645 com a associaçao dos quartos alga

rismos .0 ou .2 e 642.3)
gravidez (630)
gravidez ectopica (631.0-631.3)
parto e o puerperio (670)

devida a tricomonas (131)

622.0 Doengas infecciosas do utero exceto as do colo do utero

Abscesso do utero
Endometrite:

SAI
septica

622.1 Vaginite e vuZvite

Abscesso (da, do, dos):
glandula de Bartholin
labio(s) grande(s) ou pe-

queno(s)
paravaginal
vagina
vulva

Celulite da vulva
Colpocistite

Metrite
septica
supurativa

Piometra

Furunculo
nflamaua o da vulvaInflamaçao

Noma
Perivaginite
Piocolpos
Vaginite (nao venerea)
Vulvite
Vulvovaginite

623 Prolapso uterovaginal

623.0 CistoceZe

Cistocele (de qualquer grau) da mulher
Prolapso da bexiga da mulher
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623.1 Retocele

Proctocele da mulher
Retocele (de qualquer grau) da mulher

623.2 Uretrocele

Uretrocele da mulher

623.3 Enterocele vaginal

Hernia vaginal (posterior)

623.9 Outros

Procidencia do utero Prolapso (da, do):
Prolapso (da, do): utero

base (ou assoalho) pelvica(o) vagina
colo do utero Relaxamento da base (ou do

assoalho)pelvica(o)

624 Posiqao anormal do útero

624.0 RetroVersao e retroflexao

624.1 Outras

Anteflexao
AnteversaoAnteverseao do colo do útero ou do utero
Lateroflexao
Lateroversao

624.9 Nao especificada

Deslocamento SAI
Desvio SAI
Inversio SAI do colo do utero ou do uteroInversao SAI J
Ma posiçao SAI

625 Outras doengas do utero

Exclui: as do colo do utero (621)

625.0 Atrofie do utero

Atrofia (senil) (do):
endometrio
miometrio
utero

625.1 Subinvolugao do utero

Exclui: a subinvoluçao puerperal do utero (677.9)

625.2 Hiperplasia do endometrio

Endometrite hiperplastica
Hiperplasia glandular:

cistica do útero
intersticial do utero
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625.3 Endometriose

625.9 Outras

Aderencias
Ausencia (adquirida)
Bandas ou bridas
Calcificaqao
Degeneraçao
Estreitamento do utero
Fibrose
F{stula
Hipertrofia
Laceragao antiga (post-partum)
úlcera
Hematometrio
Metrite hemorragica

626 Transtornos da menstruaçao

626.0 Ausente

Amenorreia (primaria)

626.1 Escassa

Hipomenorreia
01igomenorreia

626.2 Excessive

Menorragia (pre-climaterica) (primaria)

626.3 Dolorose

Dismenorreia (esfoliativa) (membranosa) (primaria)
Dor:

devida a ovulagao
intermenstrual

626.4 Frequente

Epimenorreia
Polimenorreia

626.5 Irregular

626.6 Perde de sengue intermenstrual

Hemorragia (ou perda de sangue) uterina funcional
Menometrorragia
Metrorragia

626.7 Perda de sangue p¿s-climaterica

Hemorragia (ou perda de sangue) pos-menopausica
Menorragia:

pos-climaterica
pos-menopausica
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626.9 Outros

Menstruaqao:
infreqii en te

prolongada
retardada
retida
vicariante (nasal),

Supressao da menstruaçao
Transtorno menstrual SAI

627 Sintomas da menopausa

Climaterio (sintomas)
Menopausa (artificial) (prematura) (sindrome) (sintomas)

Exclui: melancolia involutiva (296.0)
parafrenia involutiva (297.1)
psicose involutiva SAI (299)

628 Esterilidade da mulher

629 Outras doenqas dos orgaos genitais da mulher

629.0 LeucopZasia da vagina

629.1 Eritroplasia da vagina e da vulva

629.2 Craurose vulvar

Leucocraurose da vulva
Vulvite leucoplasica

629.3 Leucorr-ia

Fluor albus
Fluxo vaginal (ou genital) SAI

629.4 Infecgao nao especificada

Infeccao do tracto genital da mulher,
tra parte

Exclui: a associada com:
aborto (640-645 com a adigao

.0 ou .2 e 642.3)
gravidez (630)
parto e o puerperio (670)

nao classificada em ou-

dos quartos algarismos

629.5 Hemorragia vaginal
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629.6 Laceriago antiga

Laceragao antiga (post-partum) (da, do):
assoalho da pelve
perineo
retovaginal
vagina
vulva

Exclui: a laceragao antiga do colo do utero (621.4)

629.7 Estreitamento ou atresia da vagina e do himen

Estenose da vagina
Oclusao da vulva
Vagina fechada

629.8 FPstula retovaginal

629.9 Outras

Atrofia da: Hipertrofia (da, do):
vagina clit6ris
vulva vulva

Hematocele SAI da mulher úlcera da:
Hematoma da vulva vagina

vulva
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XI COMPLICAqOES DA GRAVIDEZ, DO
PARTO E DO PUERPERIO

COMPLICAÇOES DA GRAVIDEZ (630-634)

630 Infecqçes do aparelho genital durante a gravidez

Qualquer estado patológico em 612-614, 616.0, 620, 622 e 629.4
surgido durante a gravidez

631 Gravidez ect6pica

631.0 Gravidez abdominal com infecagjo

Qualquer estado patologico em 631.4 com infecçao ou com qual-
quer estado patologico em 635, 670, 671 ou 673.9

631.1 Gravidez tubária com infecçao

Qualquer estado patologico em 631.5 com infecçao ou com qual-
quer estado patologico em 635, 670, 671 ou 673.9

631.2 Gravidez ovariana com infecgao

Qualquer estado patologico em 631.6 com infecçao ou com qual-
quer estado patologico em 635, 670, 671 ou 673.9

631.3 Outros tipos de gravidez ectopica e os nao especifica-
dos, com infecgao

Qualquer estado patologico em 631.9 com infecçao ou com qual-
quer estado patologico em 635, 670, 671 ou 673.9

631.4 Gravidez abdominal sem mençao de infecgao

Gravidez intraperitonial

631.5 Gravidez tubária sem mengao de infecgao

Aborto tubario
Gravidez:

ampular
falopica
istmica

Mola tubaria
Rotura da trompa de Fa16pio produzida pela gravidez

631.6 Gravidez ovariana sem mengao de infecgao

631.9 Outras gravidezes ectópicas ou nao especificadas sem

mençao de infecgao

Gravidez: Gravidez:
extra-uterina intramural
intersticial mural
intraligamentosa Mola ectopica
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632 Hemorragias da gravidez

Exclui: as associadas com o aborto (640-645)
as que compliquem o parto (651)

632.0 Placenta previa

Hemorragia inevitavel
Implantagao baixa da placenta
Posiçao anormal da placenta

632.1 Desprendimento prematuro da placenta

Ablatio placentae
Abruptio placentae
Descolamento prematuro da placenta
Hemorragia acidental antes do parto

632.2 Hemorragia do seio marginal da placenta

632.3 Ameaga de aborto

632.4 Hemorragia devida a afibrinogenemia

Hemorragia (da):
ante-partum un
gravidez 3 devida a falta de fibrinogeniogravidez

632.9 Outras, ou nao especificadas

Hemorragia (da)
ante-partum SAI
gravidez SAI

633 Anemias da gravidez

633.0 Anemia macrocítica da gravidez

Qualquer estado patologico em 281 surgido durante a gravidez

633.1 Anemia por deficiencia de ferro na gravidez

Qualquer estado patologico em 280 surgido durante a gravidez

633.9 Outras anemias da gravidez, ou nao especificadas

Anemia (de):
SAI surgida durante a
tipo nao classificavel em 280 ou 281 gravidez

634 Outras complicaq6es da gravidez

634.0 Posiçao anormal do feto no utero

Gravidez com apresentaçao de nadegas, fronte, face, ombro,
multipla transversa ou com outra apresentaçao anormal do
simples feto, observadas antes do parto

Exclui: as que compliquem o parto (656)
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634.1 Rotura do útero gravido

634.2 Mola hidatiforme

Mola:
hidatiforme
vesicular

634.3 Anormalidades da placenta nao classificadas em outra
parte

Cisto (amniotico)
Enfarte
Fibrose | da placenta, do amnio,
Hematoma f do corio, ou do sincicio
Vaso varicoso J
Placenta:

dupla
fenestrada
membranacea
multilobulada
tripla

634.4 Hidramnio

Hidropsia do amnio
Polihidramnio

Exclui: o oligohidr^mnio (634.9)

634.5 Embolia gasosa durante a gravidez

634.6 Gravidez molar sem parto

Gravidez molar
Mola carnosa J sem parto
Retengao de ovo morto

634.9 Outras

Deslocamento do utero gravido
Falso trabalho de parto
Pelve anormal ou estreita
útero: observado(a) antes do parto

bicorneo 1
gravido:

encarcerado
retrovertido

Outras complicaçoes da gravidez nao classificaveis em 630-
634.6

Exclui: a anormalidade da pelve ossea quando complica o parto
(654)
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INFECÇOES URINARIAS E TOXEMIAS DA GRAVIDEZ E DO PUERPÉRIO
(635-639)

635 i.nfeces.. urnri.-as surgidas durante a gravidez e - pu-
erperio

635.0 Pielite e pielonefrite

Infecçao do rim
Pielite
Pielocistite
Pielonefrite
Pionefrite
Pionefrose

surgida durante a gravidez ou o puerperio

635.9 outras infecgoes urinerias

Abscesso da bexiga
Cistite:

SAI
supurativa
septica

Gangrena da bexiga
Infecçao (das vias) urinaria(s) SAI

J

surgida durante a gravi-
dez ou o puerperio

636 Doenca renal surgida durante a gravidez e o puerperio

Albuminuria
Doença renal SAI
Insuficiencia renal SAI
Uremia
Qualquer estado patologico

em 580, 581, 583 ou 593.1

surgida durante a gravidez ou o
puerperio

J
637 Pre-eclampsia, eclámpsia e toxemia nao especificada

637.0 Pré-ecl&mpsia

Albuminuria pre-eclamptica da gravidez ou do puer-
Toxemia (nefrítica) pre-eclamptica J perio

Hipertensao surgida durante a gravidez

637.1 Eclampsia

Convulsoes eclampticas idez
Uremia eclamptica da grav

637.9 Toxemia nao especificada

Toxemia (da):
gravidez SAI
puerperal SAI

638 Hiperemese gravidica

638.0 Com neurite

ou do puerperio

Qualquer estado patologico em 638.9 com neurite
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638.9 Sem mengao de neurite

Émese 1
Hiperemese 1 surgida(os) durante a

Vomitos (incoercíveis) (perniciosos) gravidez
Hiperemesis gravidarum

639 Outras toxemias da gravidez e do puerperio

639.0 Neerose aguda e subaguda do fígado

Atrofia amarela aguda do figado
Hepatite aguda sub-aguda ou maligna surgida durante a gravi-

Ictericia grave (icterus gravis) dez ou o puerperio
Necrose do figado

639.9 Outras

Necrose cortical do rinm surgida durante a gravidez ou o

Neurite } puerperio

ABORTO (640-645)

Inclui: Qualquer interrupçao da gravidez antes de 28 semanas
de gestaçao com feto morto

Os seguintes subgrupos, indicados pela adiçao de um quarto al-
garismo, devem ser usados com as categorias 640, 641 e 643-
645:

.0 Com infecgao

Com infecçao ou com qualquer estado patológico em 635,
670, 671 ou 673.9

.1 Com toxemia

Com qualquer estado patologico em 636-639

.2 Com infecçao e toxemia

.9 Sem mengao de infecgao ou de toxemia

640 Aborto induzido mor indicaçoes médicas

Aborto:
cirurgico
terapeutico

641 Aborto induzido por outras indicaçoes admitidas legal-
mente

642 Aborto induzido por outras razoes

Inclui: aborto:
artificial SAI
criminal
provocado SAI ou induzido SAI
provocado pela propria mulher ou auto-induzido
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642.0 Com infecgao

642.1 Com hemorragia

642.2 Com infecgao e hemorragia

642.3 Com Zaceragao de orgao pelvico (com ou sem mengao de in
fecgao ou hemorragia)

642.9 Sem mengao de infecgao, hemorragia ou lacerapao

643 Aborto espontáneo

Abortamento
Aborto (completo) (incompleto) (com hemorragia acidental da

gravidez) especificado como espontaneo
Aborto habitual

644 Aborto nao especificado como induzido nem espontaneo

Aborto (completo) (incompleto) (com hemorragia acidental da
gravidez) nao especificado como induzido nem espontaneo

645 Outros abortos

Gravidez molar
Mola: nao especificada como retida ou como

carnosa sem parto
hemorragica

Polipo placentario com ab^rto
Retençao de produtos da concepçao

PARTO (650-662)

Inclui: parto a termo de criança nascida viva ou nascida morta
parto prematuro de crianga nascida viva
parto de feto morto depois de 28 semanas de gestaçao

Exclui: parto de feto morto antes de 28 semanas de gestaçao
(640-645)

Os seguintes subgrupos,indicados pela adiçao de um quarto al-
garismo, devem ser usados com as categorias 650-662:

.0 Espontaneo

.1 Manipulagao sem instrumentos

.2 Fórceps medio e aZto

.3 Forceps baixo

.4 Forceps nao especificado

.5 Extragao a vacuo

L·�V
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.6 Cesariana

.8 Outras manobras cirúrgicas ou instrumentais

.9 Tipo de parto nao especificado

650 Parto sem mengao de complicaçao

Parto (normal) (eutocico) SAI

651 Parto complicado por placenta previa ou por hemorragia
ante-partum

Parto complicado por:
ablatio placentae
abruptio placentae
descolamento prematuro

da placenta
hemorragia ante-partum
hemorragia da gravidez:

SAI
acidental (de causa des-

conhecida)
oculta

Parto complicado por:
hemorragia inevitavel
implantacao baixa da pla-

centa
placenta previa (central)

(lateral) (marginal)
(parcial)

posigao anormal da placen
ta

separagao prematura da pla
centa

652 Parto complicado por retengao de placenta

Parto complicado por:
placenta aderente
reten§ao (da, das):

membranas
placenta
secundinas

com ou sem hemorragia

653 Parto complicado por outras hemorragias post-partum

Parto complicado por:
anemia puerperal consecutiva a hemorragia
hemorragia (por):

atonia uterina
durante ou depois do parto
intra-partum
post-partum
puerperal

654 Parto complicado por anormalidade da bacia 6ssea

Parto complicado por:
bacia estreita
deformidade da bacia
outras anormalidades da bacia ossea
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655 Parto complicado por desproporgao entre o feto e a ba-
cia

Parto complicado por:
deformidade fetal
desproporçao fetopelvica
feto hidrocefalico
tamanho anormal do feto

656 Parto complicado por apresentagao anormal do feto

Parto complicado por:
distocia fetal SAI
feto atravessado
posiçao ou apresentagao

anormais do feto

Parto complicado por apresen
tagao (de):

face
fronte
ombro
nadegas

Situagao (ou apresentaçao)
transversa

657 Parto complicado por trabalho prolongado de outra ori-
gem

Parto complicado por:
anormalidade das partes moles
atonia do utero
contragao do utero em ampu-

lheta
contraçao em anel (de Bandl)

Parto complicado por:
inercia do utero
nascimento retardado SAI
rigidez do colo uterino
trabalho:
obstruido SAI
prolongado de outra ori-

gem

658 Parto com laceragao do perineo sem mengao de outra la-
ceragao

Parto com laceraçao ou rotura
do períoeo (de, do):

SAI
esfíncter
extensa
leve
terceiro grau

sem mençao de outra laceragao

659 Parto com rotura do útero

Parto complicado por:
rotura uterina
metrorrhexis

660 Parto com outros traumas obstétricos

Parto complicado por:
inversao do utero
laceragao de qualquer

orgao pelvico
lesao devida ao parto,

na mae, SAI

Parto complicado por:
perfuraçao de qualquer

orgao pelvico
rotura de qualquer orgao

pelvico, exceto do utero
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661 Parto com outras complicaqçes

Parto complicado por:
choque obstétrico
doença da placenta

Parto complicado por:
trabalho precipitado
outras complicaçoes surgi-

das durante o parto
Parto dist6cico SAI

662 Morte durante a anestesia administrada em parto nao com

plicado

Morte durante a anestesia administrada em um parto normal

Exclui: a morte pela anestesia administrada em partos compli-
cados (651-661)

COMPLICAÇOES DO PUERPERIO (670-678)

670 Infecçao do parto e do puerpério

Abscesso:
ovariano
pelvico

Celulite
Endometrite
Erisipela
Febre
Gangrena gasosa
Infecçao uterina

postpartum
ou puerpe-
ral (nao
pos-abor-
tivo(a)

Infecçao
Linfangite
Metrite
Parametrite post-partum
Peritonite ou puerpe-
Piemia ral (nao pos
Salpingite abortivo(a))
Sapremia
Septicemia
Tetano
Febris puerperalis
Infecçao puerperal

Exclui: a infecçao urinaria puerperal (635)
a pirexia de origem desconhecida ocorrida durante o

puerperio (672)

671 Flebite e trombose puerperais

Flegmasia:
alba dolens
trombotica puerperal

Leucoflegmasia
Tromboflebite
Trombose (venosa)

Exclui: a trombose puerperal (de, do):
coraçao (677.9)
pulmao (673)

672 Pirexia de origem desconhecida ocorrida durante o puer-
perio

Pirexia puerperal SAI
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673 Embolia pulmonar puerperal

Inclui: embolia (pulmonar) especificada como puerperal ou Ocor
rida durante o puerperio

Exclui: a embolia piemica ou septica ocorrida durante o parto
ou o puerperio (670)

673.0 Embolia gasosa

673.1 Embolia por Zlquido amniotico

673.9 Outras, ou nao especificadas

Embolia puerperal SAI
Qualquer estado patologico em 450

674 Hemorragia cerebral durante o puerperio

Qualquer estado patologico em 430-434 ou em 436-438 especifica
d como puerperal ou como ocorrido durante o parto ou o puer
perio

675 Discrasias sanguineas do puerperio

Afibrinogenemia
Outros defeitos da consecutiva(os) ao parto

coagulaçao

676 Anemia do puerperio

Anemia consecutiva ao parto (nao secundaria a hemorragia)

677 Outras complicaçoes, ou nao especificadas, ocorridas
durante o puerperio

677,0 Morte repentina de causa desconhecida durante o puer-
perio

Morte subita de causa desconhecida ocorrida durante o parto ou
o puerperio

677.9 Outras

Polipo da placenta
Outras complicaçoes, ou nao especificadas, surgidas durante o

puerperio e nao classificaveis em 670-677 ou 678

678 Mastite e outros transtornos da lactaçao

Abscesso (da):
mama 1
mamario post-partum ou puerperal

F{stula da mama
Mastite 3
Mastitis puerperalis
Outros transtornos da lactagao
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INFECÇOES DA PELE E DO TECIDO CELULAR SUBCUTÁNEO (680-686)

Exclui: molluscum contagiosum (079.0)
verrugas por vfrus (079.1)
outras infecçoes locais da pele classificadas na sec-

çao de "Doenças Infecciosas e Parasitarias" (000-136)

680 Furúnculo

680.0 Da face

Face (qualquer parte,exceto o olho)
Nariz (inclusive o septo nasal)
Ouvido (qualquer parte)
Tempora (regiao temporal)

Exclui: glandulas ou saco
orbita (369)
palpebras (362)

680.1 Do pescogo

680.2 Do tronco

Costas (qualquer parte)
Mama
Virilha

lacrimal (368)

Parede:
abdominal
toracica

Peito

680.3 Do brago e do antebrago

Axilas
Membro superior (qualquer
Ombros

680.4 Da meo

Dedo (da mao) (qualquer)
Mao (qualquer parte)

680.5 Da nedega

Inus

parte, exceto a mao)

Polegar
Punho

Regiao glutea

- 255 -



256 LISTA TABULAR

680.6 De outras partes do membro inferior

Calcanhar
Coxa
Dedo do pe (qualquer)
Joelho

Quadril
Pe (qualquer parte)
Perna (qualquer parte)
Tornozelo

680.8 De outras localizaqoes e de localizaqoes multipZas

Cabeça (qualquer parte, exceto a face)
Couro cabeludo (qualquer parte)

Exclui: os orgaos genitais (externos) (607.5, 622,1)

680.9 De Zocalizagao nao especificada

Pele SAI

681 Celulite dos dedos da mao e do pé

Celulite do dedo da mao ou do pe
(intratecal) (perio stica) (subcutanea)
(subcuticular)

Infecçao da unha
Oniquia
Panaricio (de qualquer dedo)
Panaritium
Paroniquia
Perioniquia

Exclui: a sinovite e a tenossinovite (731)

682 Outras celulites e abscessos

Inclui: abscesso (agudo) (com linfangite),
celulite (difusa) | dos da mao e do
linfangite aguda

com linfangite

exceto dos de-
pe

Exclui: celulite ou abscesso (da, do, dos):
aparelho lacrimal (368)
conduto auditivo externo (380)
nariz (exceto sua superficie externa) (508)
orgaos genitais externos (da, do):

mulher (622.1)
homem (607.5)

palpebra (362)
regiao anal e a retal (566)

linfangite (cronica) (subaguda) (457)

682.0 Da cabega e do pescogo

Cabega (exceto o ouvido)

Couro cabeludo (qualquer
parte)

Face (qualquer parte exceto
o ^lho)

Nariz (externo)
Pescogo
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682.1 Do tronco

Costas (qualquer parte) Pelve do homem
Gluteo(a) Perineo
Nadega Retroperineal
Parede abdominal Umbigo (do recgm-nascido)
Parede toracica úraco
Peitoral Virilha

682.2 Do brago e do antebraço

Membro superior (qualquer parte,exceto a mao)
Ombro

Exclui: os da mao (682.3)

682.3 Da mao, exceto de seus dedos

Mao (exceto o polegar ou qualquer outro dedo)
Punho

Exclui: o polegar e os outros dedos da mao (681)

682.4 Do membro inferior, exceto o pe

Coxa Perna
Joelho Tornozelo
Quadril

Exclui: o pe (682.5)

682.5 Do pe, exceto de seus dedos

Exclui: dedos do pe (681)

682.9 De outras localisagoes, das múZtipZas e das nao especi
ficadas

Abscesso SAI
Celulite SAI

683 Linfadenite aguda

Abscesso (agudo)
Adenite agudoa ' de qualquer ganglio linfatico, exceto dos
Adnt agudaterco
Linfadenite aguda mesentericos

Exclui: hipertrofia dos ganglios linfaticos SAI (782.7)
linfadenite:

cronica ou sub-aguda, exceto a mesenterica (289.1)
mesenterica (aguda) (cronica) (subaguda) (289.2)
nao especificada (289.3)

684 Impetigo

Impetigo (contagioso) (de qualquer localizaçao) (por qualquer
microorganismo) (do):

bolhoso
circinado
recim-nascido (neonatorum)
simples

Penfigo neonatorum

- - - - - -- - -- - - - - - - --- ---
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685 Cisto pilonidal

Festula } pilonidal (infectada(o)) (retal)
Seio

686 Outras infecqoes locais da pele e do tecido celular
subcutaneo

686.0 Pioderma

Dermatite:
purulenta
septica
supurativa

686.1 Granuloma pioginico

Granuloma:
septico
supurativo
telangiectasico

686.9 Outras

Acrodermatite continua
Bacterídia (pustulosa)
Boqueira ("perleche")
Dermatite:

infecciosa eczematoide
cvegetante

Ectima
Paniculite nodular, recidivante febril, nao supurativa

OUTRAS DOENÇAS INFLAMAT6RIAS DA PELE E DO TECIDO
CELULAR SUBCUTANEO (690-698)

690 Dermatite seborreica

Caspa
Dermatite seborreica(o)
Eczema

Pitiriase:
capitis
simples

Seborreia saca

Exclui: o eczema seborreico infantil e a dermatite seborreica
infantil (691)

691 Eczema infantil e estados patol6gicos afins

Dermatite atopica
Eczema:

atopico
das grandes pregas
infantil (agudo) (cronico)

alergico
intertriginoso
seborreico

intrínseco (alergico)

Neurodermatite:
atopica
difusa (de Brocq)
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692 Outras dermatites e eczemas

Inclui: alergia SAI, exceto a excluída segundo indicado nas
subcategorias que seguem

dermatite (por):
SAI
contacto
ocupacional
venenata

eczema (agudo) (cronico) (de qualquer localizagao):
SAI
alergico
eritematoso
escamoso
fissurado
ocupacional
rubrum

692.0 Por detergentes

692.1 Por &leos e graxas

692.2 Por solventes

Grupo (das, do, dos):
acetonas
ciclohexano
derivados do cloro
ésteres
glicóis
hidrocarbonetos

692.3 Por drogas

Arnica Fungicidas
Ceratoliticos Iodo
Emplastro adesivo Mercurio
Escabicidas Qualquer droga causante de
Fenol dermatite por contacto

Exclui: a alergia SAI causada por drogas (E930-E936, N960-
N979)

692.4 Por outras substancias qutmicas

Acidos
Alcalis
Causticos

692.5 Por alimentos

Carne
Frutas
Leite
Peixe
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692.6 Por plantas (exceto alimentos)

Primavera (primula) Rhus toxicodendron (hera
Rhus diversiloba (veneno do venenosa)

carvalho) Rhus venenata (sumagre)
Rhus radicans (videira ve- Senecio jacoboea (tarneira
-nenosa) ou ambrosia)

Exclui: a alergia SAI devida ao polen (507)

692.7 Por radiagoes, exceto a queimadura solar

Raios: Substancias radioactivas
infravermelhos Outras formas de radiaçao
ultravioletas

Raios X

Exclui: a queimadura solar (692.8)

692.8 Por outros agentes especzficos

Calor atmosferico Frio atmosferico
Corantes Luz (queimadura) solar
Cosmeticos Peles
Fraldas (dermatite de Jacquet)

Exclui: a alergia SAI devida a pelos ou escamas de animais ou
ao po (507)

692.9 Outras, ou nao especificadas

Dermatite (por):
SAI
contacto SAI
venenata SAI

Eczema SAI

693 Dermatite herpetiforme

Dermatite herpetiforme Dermatite multiforme
bolhosa ou ampolar Herpes:
eritematosa circinado bolhoso
pustulosa gestationis
vesicular Hidroa herpetiforme

694 Penfigo

Fogo selvagem Penfigo:
Penfigo: vegetante

SAI vulgar
eritematoso
foliaceo
maligno

695 Afecçoes eritematosas

695.0 Eritema toxico
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695.1 Eritema multiforme

Eritema iris
Herpes iris

695.2 Eritema nodoso

Dermatitis contusiformis

Exclui: o eritema nodoso tuberculoso (017.0)

695.3 Rosacea

Acne rosaceo
Rinofima

695.4 Lupus eritematoso

Lupus:
eritematoide (discoide)
eritematoso (discoide) nao disseminado

Exclui: lupus:
SAI ou vulgar (017.0)
eritematoso disseminado (734.1)

695.9 Outras e as nao especificadas

Doença de Ritter
Eritema SAI
Eritrodermia (descamativa ou esfoliativa) (neonatorum)
Pitirlase rubra (ou de Hebra)

696 Psoriase e transtornos afins

696.0 Artropatia psoriasica

696.1 Outras psoriases

Psoriases de qualquer tipo, exceto a artropatica

696.2 Parapsoriase

Pitiriase liquen6ide e varioliforme

696.3 Pitirease rosea

Pitirlase macular e circinada

696.4 Pitiriase rubra piZaris

Doença de Devergie

Exclui: a pitiriase rubra (de Hebra) (695.9)

696.5 Outras pitiríases, ou nao especificadas

Exclui: pitirlase:
simples (690)
versicolor (111.0)

696.9 Outros transtornos
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697 Liquen

Exclui: liquen:
escleroso e atrofico (701.0)
escrofuloso (017.0)
espinhoso (757.2)
pilaris (757.2)
simples cronico (698.3)

697.0 Liquen plano

Liquen ruber plano

697.1 Liquen nitido

697.9 Outros e os nao especificados

Liquen obtuso corneo
Prurigo nodular

698 Prurido e afec9,87es afíns,

Exclui: o prurido especificado como psicogenico (305.0)

698.0 Prurido anal

698.1 Prurido dos orgaos genitais

698.2 Prurigo

Prurigo (de):
SAI
Hebra
mitis

Exclui: o prurigo nodular (697.9)

698.3 Liquenificagao e liquen simples cronico

Neurodermatite (cr cunscrita) (local)

Exclui: a neurodermatite difusa (Brocq) (691)

698.4 Dermatitis factitia artefacta

Dermatite:
artificial
ficta
simulada

Escoriaao neurotica
Lesao cutinea auto-provocada

698.9 Outras afeco9es pruríginosas

Coceira SAI
Prurido:

SAI

senil
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OUTRAS DOENqAS DA PELE E DO TECIDO CELULAR SUBCUTÁNEO
(700-709)

Exclui: as anomalias cong^nitas da pele, do p^lo e das unhas

(757)

700 Calos e calosidades

Callus
Cravos

701 Outras afecqoes hipertroficas e atr6ficas da pele

Exclui: dermatomiosite (716.0)
edema hereditario das pernas (757.0)
escleroderma (generalizado) (734.0)

701.0 Escleroderma circunscrito

Dermatosclerose
Esclerodermia localizada
Morfeia
Queloide de Addison

701.1 Ceratoderma adquirida

Acantosis nigricans
Ceratodermia palmar e plantar adquirida
Ictiose
Ceratoderma tiloide progressiva
Ceratodermia climaterica
Ceratose blenorrágica, nao especificada como gonococica
Hiperceratose:

SAI
palmo-plantar climaterica

Exclui: doença de Darier (757.2)
disceratose folicular (757.2)
ceratose:

arsenical (692.4)
folicular (757.2)
cong^nita (acneiforme) (de Siemens) (757.2)
espinhulosa (decalvante) (757.2)

gonococica (098.8)
pilar (757.2)
seborreica (216.0)
senil (702)

701.2 Estrias atroficas

Atrofia estriada e maculosa
Atrofodermia maculosa
Estrias por estiramento cutaneo (striae distensae)
Manchas ou pontos atroficas(os) da pele
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701.3 Cicatriz queloideana

Cicatriz hipertrofica
Queloide

cicatricial
falso

701.9 Outras afec9oes hipertroficas e atroficas da pele

Acrodermatite atrofica cronica
Atrofia cutis senil
Atrofoderma neuritico
Cutis laxa senilis
Elastose senil
Foliculite uleritematosa reticulada

702 Outras dermatoses

Ceratoma senil
Cerato senil

Dermatose pre-cancerosa
Doenga (dermatose) (pre-cancerosa) de Bowen
Eritroplasia de Queyrat
Leucoplasia SAI

Exclui: argiria ou argirlase (E850.7, N961.2)
dermatose:

papulosa negra (709)
pigmentada progressiva (709)

verruga senil (216.0)
xeroderma pigmentoso (757.2)

703 Doenqas das unhas

Distrofia ungueal
Hipertrofia da unha
Leuconiquia (punctata) (estriada)
Onicauxe

Onicogripose
Onicolise
Uniha encravada
Unheiro

Exclui: a oniquia e a paroniquia (681)

704 Doença do pelo e dos folículos pilosos

Alopecia:
SAI
areata (universal)
atrofica
cicatricial

Foliculite

Hipertricose
Hipotricose
Sicose da barba (nao para

sitaria)
Tricorrexia (nodosa)
Triquiase

Exclui: foliculite uleritematosa reticulada (701.9)
sicose micotica (110)

264 LISTA TABULAR



PEE TCDOSBC¶NE 6

705 Doenças das glándulas sudoriparas

705.0 Anidrose

Hipohidrose
Oligohidrose

705.1 Milijria

Eritema caloricum
Liquen dos tropicos
Miliária rubra (tropicalis)
Sudamina

705.9 Outras

Bromidrose
Cromidrose (cromoidrose)
Doenca de Fox-Fordyce
Uridrose (Uridrosis)

Exclui: hidrocistoma (216.2)
hiperhidrose (788.1)

706 Doenças das glandulas sebáceas

706.0 Acne varioliforme

Acne necrotico

706.1 Outras formas de acne

Acne: Comedao
SAI Espinha
clstica
conglobata
pus'tulosa
vulgar

Exclui: a acne rosacea (695.3)

706.2 Cisto sebaceo

Ateroma da pele
Lupia (lobinho)

706.3 Seborreia

Seborreia SAI
Xerosis cutis

Exclui: seborreia:
capitis (704)
seca (690)

verrugas seborreicas (216.0)

706.9 Outras
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707 Olcera cronica da pele

úlcera (ou chagas) (por):
cronica de causa

desconhecida ( sem gan
decGbito grena
longa permanencia na

cama

Úlcera (ou chaga) (da,
por):

emplasto
neurogenica
pele SAI
pressao, sem gangrena
tropical SAI

Exclui: gangrena (445)
infecgoes (da):
pele (680-686)
especificas classificadas na sec~ao de "Doenças In-

fecciosas e Parasitarias" (000-136)
ulcera varicosa (454.0)

708 Urticária

708.0 Edema angioneurotico

Edema:
angioneurotico (qualquer localizaçao)
agudo:

circunscrito
essencial

Doenga, ou edema, de Quincke
Urticaria gigante

708.9 Outras, ou nao especificadas

Estigmasi a
Estigmatodermia VePrgao urticariano(a)

eUrticaria SAIUrticaria. SAI

Exclui: urticaria:
papulosa (de Hebra) (698.2)
pigmentada (757.2)

709 Outras doenças da pele

Cicatriz:
SAI
aderente
atr6fica
cutanea
dolorosa

Cloasma (idiopatico) (sinto-
matico)

Dermografismo
Efelide

Fibrose da pele
Hidroa estival
Intertrigo
Leucodermia
Melanodermia
Pigmentaçao devida a me-

tais
Tatuagem
Vitiligo

son __------ ou~~
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XIII. DOENÇAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO CONJUNTIVO

ARTRITE E REUMATISMO, EXCETO A FEBRE REUMÁTICA (710-718)

710 Artrite aguda devida a germes pioganicos

Artrite ou poliartrite
(de qualquer localizaçao):

aguda (infecciosa)
estafiloc6cica
estreptococica
pneumococica
piogenica

Artrite ou poliartrite
(de qualquer locali-
zagao):

purulenta
septica
sub-aguda
supurada

Pioartrose

Exclui: artrite (da):
doença do soro (E930-E936, N999.5)
reumatica aguda ou sub-aguda (390)

711 Artrite aguda nao pioganica

Artrite aguda ou sub-aguda nao piogenica
Artrite ou poliartrite

(de qualquer localizagao): especificada como produzida por
aguda infecçao nao piogenica (por
infecciosa exemplo: disenteria>enterite,
sub-aguda febre tifoide, febre parati-

foide, uretrite ou sindrome
de Reiter)

712 Artrite reumatóide e estados pato6lógicos afins

712.0 Artrite reumatoide juvenil

Doença de Still

712.1 Artrite reumatoide com esplenoadenomegalia e leucopenia

Sindrome, ou doenga, de Felty

712.2 Reumatismo palindremico

712.3 Outras artrites reumatóides

Artrite ou poliartrite (cronica):
atrofica
infecciosa cronica
primaria progressiva

Artrite ou poliartrite:
reumatica cronica
reumatoide
reumatoide aguda

Artrite infecciosa suba-
guda

Exclui: a da coluna vertebral (712.4)

712.4 Espondilite ancilopo¿tica

Artrite reumatoide da
coluna vertebral

Doenga de:
Marie-Strumpell
von Bechterew - 267

Espondilite:
ancilosante (cronica)
rizomelica
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712.5 Fibrosite nodular reumática cronica

Fibrosite nodular cronica de Jaccoud

713 Osteoartrite e estados patológicos afins

713.0 Osteoartrite

Artrite (cr^nica):
degenerativa
hipertrofica

Artrose (deformante)
Doenga degenerativa (multipla)

das articulagoes

Malum coxae senilis
Osteoartrite (poliarti-

cular)
degenerativa
hipertrofica

Exclui: a da coluna vertebral (713.1)

713.1 Espondilite osteoartr-tica

Espondilartrose
Espondilite:

SAI
deformante (cr

3
nica)

Espondilite hipertr6fica
Espondilose

713.2 Espondilopatia traumática

Doenga
Espondilite }de KUmmell
Espondilite cronica (da coluna vertebral) (pos-traumatica)

714 Outras formas especificadas de artrite

714.0 Artrite traumatica

714.9 Outras

Artrite:
a!ergica
infecciosa SAI
vilosa cronica

Reumatismo articular (cro
níco)

Outras formas, especifica-
das, de artrite

Exclui: artrite (da, do):
cricoaritenoide (508)
doença do soro (E930-E936, N999.5)
eritema epidemico (026.1)
escorbutica (264)
gonoc6cica (098.3)
gotosa (274)
meningoc6cica (036.8)
neuropatica (tabetica) (094.0)

diabetica (250)
siringomielica (349.0)

sifilitica (094.0)
tuberculosa (015)
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715 Artrite nao especificada

Artrite (cronica) (de qualquer localizaçao) SAI

Artrite multipla (cronica) SAI
Poliartrite (cronica) SAI

716 Polimiosite e dermatomiosite

Exclui: miosite:
SAI (717.9)
infecciosa (732)
ossificante (733.9)
reumatica (717.9)

716.0 Dermatomiosite

Poicilodermatomiosite
Polimiosite afetando a pele
Síndrome de:

Petges-Clejat
Wagner-Unverricht

716.1 Polimiosite

Polimiosite:
SAI
aguda
cronica

717 Outros reumatismos nao articulares

717.0 Lumbago

Exclui: dor nas costas
(ou dorsal) SAI (728.9)

hernia do disco
intervertebral (725)

lombalgia (728.7)

717.1 Miofibrose escpulo-umeral

Fibrosite
(periarticular) escapulo-umeral

Periartrite
Ombro doloroso

neurite ciática (353)
radiculite lombo.sacra

(728.8)

Periartrite
Síndrome de Duplay

ou doenca J

717.2 Torcicolo nao especificado como congenito, psicogenico
ou traumatico

Contratura do pescogo
Torcicolo (espasmodico)

(espastico) 1 nao especificada(o) como congeni-
ta(o), psicogenica(o) ou trauma-
tica(o)

..... I
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717.9 Outros reumatismos musculares, fibrosites e mialgias

Fibrosite (periarticular) Neurite (cronica) reuma
Mialgia Radiculite J tica
Miofibrose Periartrite
Miosite: Reumatismo muscular

SAI
reumatica

Exclui: a miofibrose escapulo-umeral (717.1)

718 Reumatismo nao especificado

Reumatismo:
SAI
agudo s'em outra especificagao
cronico
subagudo

OSTEOMIELITE E OUTRAS DOENÇAS DOS OSSOS E DAS ARTICU-
LACOES (720-729)

720 Osteomielite e periostite

Exclui: as dos maxilares (526.4)

720.0 Osteomielite aguda

Qualquer abscesso de osso, exceto dos seios paranasais (acces-
sorios) e o da mast6ide

Osteomielite aguda ou sub-eguda (com ou sem mençao de periosti-
te)
estafilococica purulenta
estreptococica septica
infecciosa supurativa
piogenica

720.1 Osteomielite cronica

Abscesso de Brodie
Necrose do osso
Osteomielite cronica
Osteomielite (qualquer variedade em 720.0) especificada como

cronica ou antiga (com ou sem men~ao de periostite)
SeqUestro osseo

720.2 Osteomielite nao especificada

Osteite SAI
Osteomielite SAI (com ou sem mençao de periostite)

720.3 Periostite sem mengiao de osteomielite

Abscesso do periosteo
Periostite (aguda) (cronica)

circunscrita ou localizada sem mengao de osteomielite
SVpurativa

Periostose
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721 Osteíte deformante

Doenga ossea de Paget

722 Osteocondrose

722.0 Osteocondrose juvenil da coluna vertebral

Doença de Scheuermann Epifisite vertebral

722,1 Osteocondrose juvenil do quadril

Coxa plana Osteocondrite ou osteocondrose
Doença de: (da):

Calve cabega do femur
Calve-Perthes coxae juvenilis
Legg deformante juvenil (defor-
Legg-Calve-Perthes mans juvenilis)
Waldenstr8m epifise capitular (do femur)

722.2 Outras osteocondroses juvenis

Doença de: Osteocondrite ou osteocondrose
Freiberg (de):
Kienb8ck dissecante (do joelho) (do
K8hler ombro)
Osgood-Schlatter juvenil SAI (juvenilis SAI)

localizaçao especificada nao
classificavel em 722.0 ou
722.1

722.8 Outras formas especificadas de osteocondrose

Osteocondrose da coluna vertebral do adulto

722.9 Forma nao especificada

Apofisite SAI
Epifisite SAI
Osteocondrite SAI de localizaçao nao especificada
Osteocondrose SAI

723 Outras doenças dos ossos

723.0 Osteoporose

Osteoporose senil Pseudo-sindrome ossea de Paget
Rarefaçao ossea

723.1 Osteoartropatia hipertrofica pulmonar

Doença de Bamberger-Marie

723.9 Outras

Carie ossea SAI Fratura:
Craniotabes (de causa espontanea

desconhecida) (de causa desconhecida)
Diafisite patologica SAI
Esporao (de, do): Leontiase ossea

calcaneo Cisto osseo exceto dos
osso maxilares
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Exclui: cisto dos maxilares (526.0-526.2)
displasia fibrosa poliost6sica dos ossos (756.6)
granuloma dos maxilares (526.3)
ostelte fibrosa clstica generalizada (252.0)
proglatisIuo e retrognatismo (524.1)
xantomatose localizada nos ossos (272.0)

724 Desarranjos internos das articulaçoes

Inclui: cisto dos meniscos
degeneraçao
laceraçao antiga
rompimerto antigo
rotura antiga

de cartilagem articular

Exclui: corpo ou cartilagem flutuante intra-articular (729)
lesoes recentes:

entorses e distensoes (N840-N848)
luxagao (N830-N839)

724.0 Do cotovelo

724.1 Do joelho

724.9 De outras articulaçoes

725 Deslocamento de disco intervertebral

Inclui: hernia do nucleo pulposo
neurite, radiculite e ciatica, devidas

de disco intervertebral
hernia

prolapsp 0 de disco intervertebral

protrusaorotura

725.0 Cervical

Cérvico-dorsal

a deslocamento

Cdrvico-toracico

725.1 Lombar e lombosacro

725.8 Outros

725.9 De localizaçao nao especificada

726 Afecao da articulaçao sacrilíaca

Ancilose
Deslocamento antigo
Distensao antiga
Entorse antigo
Relaxamento
Outras afec9oes antigas
Doenga sacrillaca SAI

1 (da articulagao) sacrillaca(o)
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Exclui: anomalias congenitas da regiao lombo-sacra (756.1)
espondilite ancilopoetica (712.4)
entorses e distensoes recentes da regiao sacrillaca

(N846)

727 Ancilose articular

Inclui: ancilose (fibrosa) (ossea) .
:rigidez (irs)Ja)} de articulagao

727.0 Da coluna vertebral

Exclui: a articulaçao sacrillaca (726)

727.1 Do ombro

727.2 Do cotovelo

727.3 Do punho

727.4 Dos dedos da mao

727.5 Do quadril

727.6 Do joelho

727.7 Do tornozelo

727.8 De outras localizagoes, ou multiplas

727.9 De Zocalizacao nao especificada

728 Sindromes dolorosas de origem vertebral

Exclui: as devidas a:
artrite reumatoide (712.4)
deslocamento de disco intervertebral (725)
espondilite osteoartropatica (713.1)
outras lesoes especificadas da coluna vertebral

728.0 Algia cervical

Dor do pescoco (nuca)

728.1 Szndrome cérvico-craniana

Sindrome simpatico cervical posterior

728.2 Szndrome cérvico-braquial difusa

728.3 Szndrome radicular das extremidades superiores

Radiculite braquial

Exclui: a neurite braquial SAI (352)

728.4 Mietopatia cervical

Compressao espondiloganica da medula espinhal cervical SAI
SEndrome de compressao da arteria vertebral
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728.5 Dor na regiao torácica da coluna vertebral

Radiculite toracica (com dor visceral)

728.6 Mielopatia toracica

Compressao espondilogenica da medula espinhal toracica SAI

728.7 Lombalgia

Dor (do):
baixo dorso
lombo-sacra

Exclui: o lumbago (717.0)

728.8 Stndrome radicular das extremidades inferiores

Radiculite lombo.sacra
Sindrome vertebral lombar

Exclui: a neurite ciatica SAI (353)

728.9 Outros> ou nao especificados

Coccigod;nea
Dor nas costas SAI
S;ndrome radicular SAI

729 Outras doenças das articulaçoes

Abscesso articular SAI Doenga de Pellegrini-Stieda
Condrite Hemartrose
Contratura articular Hidrartrose
Corpo ou cartilagem flutuante Inflamaçao articular

intra-articular Luxaçao patologica da arti-
Derrame articular culagao

Outras doengas das articu-
lacoes nao classificaveis
em outra parte

OUTRAS DOENÇAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR (730-738)

730 Joanete

731 Sinovite, bursite e tenossinovite

Abscesso de bursa ou bolsa sino- Cotovelo dos mineiros
vial Cotovelo dos tenistas

Bursite prepatelar Epicondilalgia do umero
Bursite traumatica Ganglio de articulaçao ou

(lenta) (da, do): de tendao
cotovelo Higroma pre-patelar
mao
joelho

Cisto (de):
bSlsa sinovial
sinovial
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Exclui: as:
gonoc6cicas (098.3)

gotosas (274)

sifiliticas (095)
tuberculosas (015)

732 Miosites infecciosas e outras
tendoes e das aponeuroses

Abscesso de:

aponeurose

musculo

tendao (incluindo bainha)

Inflamaao de:

aponeurose
musculo

tendao (incluindo bainha)

doenças inflamat6rias dos

Miosite:

infecciosa

purulenta

supurativa

Exclui: mialgia epid^mica (074.1)

miosite:

SAI (717.9)

fibrosa (733.9)

ossificante (733.9)

reumatica (717.9)

733 Outras doenças dos músculos, dos tendoes e das aponeu-
roses

733.0 Miastenia grave

733.1 Atrofia muscular (idiopatica)

Atrofia de um musculo
especificado ou de musculo

sem especificar

Atrofia muscular:
SAI
geral
idiopatica

733.9 Outras

Contratura (da, de, do):

aponeurose palmar

Dupuytren

tendao (incluindo bainha)

Frouxidao dos ligamentos

Miosite:

fibrosa

ossificante

Polimiosite ossificante

(progressiva) (gene-
ralizada)

Exclui: atrofia muscular progressiva (348.1 e 348.2)
transtornos neuro-musculares hereditarios (330)
xantomatose localizada nos tendoes (272.0)
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734 Doenças difusas do tecido conjuntivo

Exclui: dermatomiosite (716.0)
poliarterite nodosa (446.0)
polimiosite (716.1)

734.0 Esclerose generalizada progressiva

Escleredema (dos adultos) de Buschke
Escleredema dos adultos
Escleroderma:

SAI
acrosclerotico
difuso (simetrico)
generalizado

Escleroderma do adulto
Esclerodermia

Exclui: o escleroderma circunscrito (701.0)

734.1 TYnus eritematoso disseminado

Doenga de Libman-Sacks
Lúpus eritematoso sistemico ou geral

Exclui: o lupus eritematoso discoide (695.4)

734.9 Outras e as nao especificadas

Ceratoconjuntivite seca Doença do colágeno SAI
Colagenose SAI Síndrome ou doenga de
Dacriossialadenopatia atrofica Sj8gren

735 Desvio da coluna vertebral

Cifoscoliose Desvio da coluna verte-
Cifose bral (qualquer parte)
Cifose postural do adolescente (de qualquer tipo)

Escoliose
Lordose

Exclui: desvio congenito da coluna vertebral (756.1)
doenga ossea de Paget (721)
lesoes residuais da espondilite ancilosante (712.4)

736 P5 plano

Pe chato
Pes planus } (de qualquer grau)
Talipes planus

Exclui: o congenito (755.7)

737 Hallux valgus e varus

Exclui: os congenitos (755.7)
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738 Outras deformidades

Coxa valga
Coxa vara
Cubitus valgus
Cubitus varus
Dedo (do pi) em:
malho
martelo

Deformidade (da, do):
pelve
torax

Equinovarus adquirido
Genu valgum
genu varum
Hallux rigidus
Pes, exceto planus
Pe (em):

disforme
(de qualquer
tipo) adquirido

garra
torto

Talopes, exceto
planus

Exclui: pe torto (de qualquer tipo) (congenito) (754)
outras anomalias do sistema osteomuscular (755, 756)

277



i



XIV. ANOMALIAS CONGRNITAS

740 Anencefalia

Acrania
Amielencefalia
Hemiacefalia

Hemianencefalia
Hemicefalia

741 Espinha bifida

Exclui: a espinha bifida oculta (756.1)

741.0 Com hidrocefalia

SEndrome, ou deformidade, de Arnold-Chiari
Qualquer estado patologico classificado em 741.9 com qualquer
estado patologico em 742

741.9 Sem mençao de hidrocefalia

Espinha bifida (aberta)
Fissura espinhal
Hernia da medula espinhal
Hidromeningocele
Hidromielocele
Meningocele (espinhal)

Mielocele
Mielocistocele
Mielomeningocele
Raquiosquise
Siringomielocele

742 Hidrocefalia congénita

Atresia dos foramens de
Magendie e Luschka

Anomalia
Estenose do aqueduto de Silvio
Obstruçao congenita
Septo ou tabique
Hidrocefalia (do):

congenita
recem.nascido

Exclui: a associada com espinha bifida (741.0)

743 Outras anomalias congenitas do sistema nervoso

743.0 Encefalocele

Ausencia da parede superior,
ou teto da orbita

Cefalocele
Encefalomielocele
Hernia cerebral:

congenita
endaural

Hidroencefalocele
Hidromeningocele craniana
Meningocele cerebral
Meningoencefalocele
Sinus pericranii
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743.1 Microcefalia

Hidromicrocefalia
Microcefalia

743.2 Outras anomalias especificadas do encéfalo

Agenesia cirebro
Aplasia corpo caloso
Ausencia (de, do) outras partes especificadas do
Hipoplasia encefalo
Aderencias congenitas da meninges cerebrais
Agiria
Lisencefalia
Macrogiria
Megalencefalia
Microgiria
Porencefalia
Ulegiria
Anomalias multiplas do encefalo SAI

Exclui: anomalias vasculares do encefalo (747.8)
doenga de Down (759.3)
esclerose tuberosa (759.6)

743.3 Outras anomalias especificadas da medula espinhal

Amielia
Anomalia congenita das

meninges espinhais
Atelomielia
Desenvolvimento defeituoso da

cauda eqUina

Hidromielia
Hidrorráquio
Hipoplasia da medula

espinhal
Mielatelia

743.4 Neurofibromatose

Doenga de von Recklinghausen

743.8 Outras anomalias do sistema nervoso

Agenesia de nervo
Deslocamento do plexo braquial
Sindrome familiar de disturbio

funcional do sistema nervoso
autonomo

S{ndrome da piscada sincrt-
nica mandlbulo-palpe-
bral ou "Jawwinking phe
nomenon"

Slndrome de:
Marcus-Gunn
Riley-Day

743.9 Anomalias nao especificadas do encefalo, da medula es-
pinhal ou de outras partes do sistema nervoso

Anomalia
Deformidade
Doença congenita
Lesao congenita

do encefalo, da medula espinhal ou de ou-
tras partes do sistema nervoso
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744 Anomalias congenitas do olho

744.0 Anoftalmia

Agenesia do olho

744.1 Microftalmia

Aplasia
Displasia do olho

744.2 Buftalmia

Ceratoglobo congenito
Glaucoma (do):

congenito
recem-nascido

744.3 Catarata congenita

Catarata membranacea congenita

744.4 Coloboma

Coloboma (da, do, na):
SAI
coroide
cristalino
entrada do nervo optico

744.5 Aniridia

Agenesia } da ris
Aplasia

Ausencia congenita do Slho

Hidroplasia do olho
6lho rudimentar

Hidroftalmos
Macrocornea

Coloboma (da):
esclerotica
iris
palpebra
retina

Ausencia d ,
Hipoplasia da iris

744.8 Outras anomalias especificadas do olho

Ablefaro ou ablefaria
Afaquia c
Anisocoria (pupila) } congenita
Agenesia ou ausencia

(das, do):
aparelho lacrimal
cristalino
ponto lacrimal
pestanas
palpebras

Aneurisma congenito da retina
Atresia da pupila
Conduto lacrimal 1
Musculos dos olho super-
Palpebras numerario(s)

Corectopia
Criptoftalmia (palpebras)
Entr6pio congenito
Esferofaquia
Microcornea
Nistagno
Opacidade

(da, do): congenita(o)
cornea
vitreo

Policoria
Ptose congenita
Retinite pigmentar

744.9 Anomalias nao especificadas do alho

AnDeformidade SAI congenita (de qualquer parte) do olho

Exclui: a egueira congnita SAI (379)
Exclui: a cegueira congeníta SAI (379)
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745 Anomalias congenitas do ouvido, da face e do pescogo

Exclui: anomalia (da, de):
coluna cervical (756.1)
gl^ndula
paratireoides (758.3)
tireoide (758.2)

laringe (748.2, 748.3)
labio leporino (749.1)

745.0 Anomalias do ouvido que prejudicam a audigao

Anomalia congenita do:
labirinto membranoso
ouvido medio
orgao de Corti

Atresia (do)
conduto auditivo (externo)
meato osseo do ouvido

Ausencia (da, de, do):
conduto auditivo (externo)
ouvido, congenita
orelha

Estreitamento (do):
conduto auditivo (externo)
meato osseo do ouvido

Fusao dos ossinhos do ouvido

Exclui: a surdez congenita sem especificaçao de causa (389)

745.1 orelha supernumeraria

Apendice preauricular

Lobulo da orelha
Pavilhao J supernumerario

Poliotia
Trago supernumerario

745.2 Outras anomalias especificadas do ouvido

(da, do):
da orelha, congenita
de Eustaquio

Microtia
Orelha:

de gato
em ponta (de sátiro)

"Ridge ear" ("orelha em
sulco")

Tuberculo, ou orelha, de
Darwin

Exclui: o seio preauricular (745.4)

745.3 Anomalias do ouvido nao especificadas

Anomalía SAI
Deformidade SAI 5 congenita (de qualquer parte) do ouvido

745.4 Fenda, cisto ou flstula branquiais; seio preauricular

Auricula cervical

Fistula (da):

auricula ou orelha cong^nita

cérvico-aural

pre-auricular
Seio (interno) (externo)

Vestigio braquial

Ausencia
lobulo
trompa

Macrotia
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745.5 Pterígio do pescogo

Pescoço de esfinge
Pterygium colli

745.8 Outras anomalias especificadas da face e do pescogo

Assimetria da face Macroqueilia
Ausencia congenita do mento Macrostomia
Hipertrofia congenita do labio

745.9 Anomalias nao especificadas da face e do pescogo

Anomalia SAI congenita (de qualquer parte) da face ou
Deformidade SAI | (de qualquer parte) do pescoço

746 Anomalias congenitas do coragao

746.0 Tronco arterioso

Comunicaçao (anormal)
Septum, ou tabique, ausente } entre a aorta e a arteria pulmo-Jnar
Defeito septal aorto-pulmonar
Persistencia do tronco arterioso

746.1 Transposigao dos grandes vasos

Transposiçao (da, do, dos):
aorta
tronco(s) arterial(is)
vasos (completa)

746.2 Tetralogia de Fallot

Defeito do septo interventricular com estenose (ou atresia)
pulmonar, dextro-posiçao da aorta e hipertrofia do ventricu-
lo direito

Tetrade de Fallot

746.3 Septo interventricular defeituoso

Cor triloculare biatriatum Defeito do septo interventri
Comunicaçao interventricular cular

(C.I.V.) Doença de Roger
Coraçao trilocular biauricular

746.4 Septo interauricular defeituoso

Comunicaçao interauricular (CIA) Falta de oclusao do foramen
Coraçao trilocular biventricular oval
Cor triloculare biventriculare Foramen oval aberto ou per-
Defeito do septo interauricular meavel

Persistencia do:
foramen oval
ostlum:

primum
secundum

746.5 Ostium atrioventricuZar comum

Conduto atrioventricular comum Defeito do conduto atrioven-
Cor biloculare tricular
Coragao bilocular
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746.6 Anomalias das válvulas do coragao

Atresia
Estenose
Estreitamento congenita de qualquer valvula do coraçao

Insuficiencia
Cuspides:

fenestradas
supernumerarias de qualquer valvula do coragao

Fusao de cuspides
Orif<cio duplo

746.7 Fibroelastosis cordis

Endocardite congenita Endocardite do feto

746.8 Outras anomalias especificadas do coragao

Aneurisma: ]
(da parede) do coragao
coronario

Bloqueio do coraçao cong2nito(a)
Cardiomegalia
Dilataçao cardiaca
Ausencia do pericardio
Bandas, ou pregas, anomalas:

auriculares
atriais
ventriculares

Cor triloculare SAI
Coragao trilocular SAI
Deslocamento do coragao
Dextrocardia
Ectopia cordis ou do cora~ao
Hemicardia
Hipoplasia do coraçao
Persistencia do bulbo arterioso (bulbus cordis) no ventriculo

esquerdo

746.9 Anomalias nao especificadas do coracao

Anomalias do coraçao SAI
Doenga do coragao SAI congenita
Cianose congenita
"Crianga azul" ("blue baby")
Doenga azul
Morbus caeruleus

747 Outras anomalias congenitas do aparelho circulat6rio

747.0 Persistencia do conduto arterioso

Conduto (de):
arterioso (ductus permea

arteriosus) vel
Botal (ductus Botalli)

Falta de oclusao do conduto
arterioso

Persist^ncia do conduto de
Botal
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747.1 Coarctagao da aorta

747.2 Outras anomalias da aorta

Aneurisma congenito
Ausincia
Aplasia
Atresia
Cavalgamento
Dextro-posiçao
Dilataçao congenita
Hipoplasia

da aorta

J

Estenose da aorta (as
Estreitamento | cendente)
Persistencia (das, do,):

arco aortico direito
asas do arco aortico

Exclui: a estenose ou estreitamento aortico congenito, assim
descrita (746.6)

747.3 Estenose ou atresia da arteria pulmonar

Estenose (da arteria) pulmonar
Estreitamento da arteria pulmonar

747.4 Anomalias das grandes veias

Anomalia
Ausencia da veia cava (inferior) (superior)
Estenose congenita
Persistencia da veia:

cardinal posterior esquerda
cava superior esquerda

Retorno anomalo da(s) veia(s)
porta
pulmonar(es) direita(s)

747.5 Ausencia ou hipoplasia da arteria umbilical

Arteria umbilical unica

747.6 Outras anomalias do sistema vascular periférico

Aneurisma arteriovenoso
(periferico)

Aneurisma (periferico)
Estenose arterial congeni-
Flebectasia to(a)
Variz

Anomalia
Atresia
Ausencia

da arteria ou
da veia

Exclui: aneurisma retiniano congenito (744.8)
hemangioma e linfagioma (227)

747.8 Outras anomalias especificadas do aparelho circulatorio

Aneurisma:

arteriovenoso ou congenito do encefalo

congenito, exceto o periferico e o coronario

-1
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Exclui: aneurisma congenito:
coronario (746.8)
periférico (747.6)
retiniano (744,8)

rotura de aneurisma arteriovenoso ou congenito do ence
falo (430)

747.9 Anomalias nao especificadas do aparelho circulatorio

748 Anomalias conginitas do aparelho respirat6rio

748.0 Atresia das coanas

Atresia dos orif;cios nasais
Estenose congenita teriores)

(anteriores) (pos-

748.1 Outras anomalias do nariz

Aus^ncia do nariz
Deformidade do seio paranasai
Desvio do septo nasal 1
Depressao da ponta do nariz ongenita
Perfuraçao do seio paranasal (acessorio)
Nariz:

supernumerario
fissurado

748.2 Veu congenito da laringe

Pterígio da laringe

748.3 Outras anomalias da laringe, da traqueia e dos bron-
quios

Agenesia dos bronquios, da la
Ausencia ringe ou da traqueia
Anomalia Ida):

cartilagem:

cric6ide
tireoides
traqueal

epiglote
Atresia da:

epiglote
glote
laringe
traqueia

Dilataçao da
traqueia

Estenose da:
rcongnpritta

traqueia
Fissura da

laringe
Traqueocele
Divert;culo dos bronquios
Fissura da epiglote
Fenda congenita da cartila-

gem tireoide
Laringocele
BrSnquio traqueal rudimentar
Uniao anormal da laringe e

da traqueia

748.4 PuZmao cistico congenito

Doença:
c;stica
polic;stica

? do pulmao
Pulmao em favo de mel
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748.5 Agenesia do pulmao

Aplasia do pulmao (unilateral) (bilateral)

748.6 Outras anomalias do pulmao

Anomalias (de cisuras) (de lobulo) do pulmao
Ausencia de cisuras ou de lobulo do pulmao
Bronquectasia congenita
Hipoplasia (do lobulo) do pulmao
Pulmao (ou lobulo pulmonar) supernumerario

748.8 Outras anomalias especificadas do aparelho respiratório

Anomalias das membranas (fSlhas) pleurais
Cisto congenito do mediastino
Comunicaçao anormal do saco pericardico com a cavidade pleural

748.9 Anomalias nao especificadas do aparelho respiratorio

Anomalias do aparelho respiratorio SAI
Ausencia de orgao respiratorio SAI

749 Fissura da ab6bada palatina e labio leporino

749.0 Fissura da abobada palatina

Fissura (da, do):
abobada palatina (completa) (incompleta)
uvula

Palato fendido
Palatosquise

749.1 Lábio leporino

Fissura (do): Fenda labial, congenita
facial Labio leporino (completo)
labio, congenita (incompleto)

Queilosquise

749.2 Fissura da abobada palatina com lábio leporino

750 Outras anomalias congenitas da parte superior do tubo
digestivo

750.0 Anomalias da lingua

Aderencias congenitas Hipertrofia congenita da
da lingua lingua

Aglossia Hipoplasia da lingua
Anquiloglossia Lingua:
Ausencia blfida
Deslocamento d dupla

(para baixo) a lngua trlfida
Fenda Macroglossia
Diminuicao anormal do Microglossia

freio da lingua
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750.1 Estenose do piloro

Constricgao
Espasmo
Estenose
Estreitamento
Hipertrofia

1I cong§nita(o) ou infantil do piloro

750.2 Fistula traqueoesofágica, atresia e estenose esofagicas

Atresia do
Ausencia |
Estenose
Estreitamento

esofago

| congenita do
esofago

Flstula congenita
bronquioesofagica
traqueoesofagica

Imperfuraçao do esofago
Membrana esofágica
Pterlgio do esofago

750.8 Outras anomaZias especificadas da parte superior do tu-
bo digestivo

Atresia do ronduto salivar
Ausencia (da, de):

glandula salivar
uvula

Abobada palatina ogival
Cardioespasmo
Deslocamento do

esofago
Dilataçao do esofago
Estomago bilocular ou congeni

em ampulheta to(a)
Fistula (de, do):

glandula salivar
labio

Polipo da faringe
Ranula
Deslocamento (da, do):

esofago, congenito
estomago
mucosa gastrica

Diverticulo (da, do):
esofago
faringe

Doenga (da b8ca) de
Fordyce

Duplicacao do:
esofago
estomago

Esofago gigante
Glandula salivar supernume-

raria
Imperfuraçao da faringe
Megalogastria
Microgastria
Palato gotico
Transposiçao do estomago

750.9 Anomalias na o especificadas da parte superior do tubo
digestivo

Anomalia cong^anita SAI
Deformidade congenita SAI

de(qualquer localizaao na) parte
J superior do tubo digestivo

751 Outras anomalias congénitas do aparelho digestivo

751.0 Divertículo de Mecke1

Conduto:
onfalomesenterico persistente
vitelino

Diverticulo de Meckel (deslocado) (hipertrofico)
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751.1 Atresia e estenose do intestino delgado

Ausencia cong.nita(o)
Estenose congenltae o
Estreitamento do intestlno
Imperfuraçao do jejuno

751.2 Atresia e estenose do reto e do conduto anal

Atresia do:
anus
reto

Ausencia do:
anus, congenita
reto

Estreitamento congenito do reto

751.3 Doenga de Hirschsprung

Cólon gigante
Dilataçao congenita do c6lon

Estreitamento .
do ^nus congenlta(o)

_~~ ou infantlOclusao do nu infantiusl
Imperfuraao do:

anus
reto

Macroc6lon ou macrocolia
Megac6lon congenito

751.4 Anomalia de fixagao do intestino

Aderencias ou bridas conge- Rotaçao (abortada) (incom-
nitas (do): pleta) (insuficiente)do:

omento, anomalas ceco
peritoniais cdlon

Membrana de Jackson Rotaçao defeituosa do cólon
Mesenterio universal ("universal mesentery")

751.5 Outras anomalias do intestino

Atresia do cólon
Ausencia do apendice
Diverticulite do c6-

lon
Diverticulo do cólon
Obstruçao intestinal
Cloaca persistente
Dolicocolon
Duplicaçao do:

anus
apendice

congni
ta(o)

Duplicaçao (de, do):
ceco
intestino

Megaloapendice
Megaloduodeno
Microc6lon
Transposiçao do:

apendice
c6lon
intestino

751.6 Anomalias da ves-cula biliar, das vias biliares e do f-
gado

Ausencia congenita (da, do): Estreitamento

canal biliar (de, do):
veslcula. bliar colidoco

Ausencia do flgado canal biliar congeni-
Doença: Hepatomegalia ta(o)

policistica do figa Obstruço do ca-
c~~~~~~~a~btruca do f g do c a -o il ado congeni nal ou via

cistica do figado ta(o) biliar
Flexao ou torçao do

canal clstico

Atresia do:
duodeno
intestino
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Canal(is) hepatico(s) super- Frgado supernumerario
numerario(s) Lobulagao anormal do fígado

Doenga fibrocistica do figado Vesicula biliar intra-hepa-
Duplicagao (da, de, do): tica

canal:
biliar
clstico

flgado
vesícula biliar

751.7 Anomalias do pancreas

Agenesia Pancreas:
Ausencia do pancreas anular
Hipoplasia J supernumerario

Exclui: diabetes mellitus congenita (250)
doenga fibroctstica do pancreas (273.0)

751.8 Outras anomalias especificadas do aparelho digestivo

Ausencia (completa) (parcial) do tubo digestivo
Duplicaao . .
Posiçao anormal congenita | dos orgaos digestivos

Exclui: a hernia de hiato (diafragmatica) (551.3)

751.9 Anomalias nao especificadas do apareZho digestivo

Anomalia congenita SAI do aparelho digestivo (qualquer par
Deformidade congenita SAI te) exceto a superior do tubo di-

gestivo

752 Anomalias conq5nitas dos 6rgaos genitais

Exclui: disgenesia (dos):
gonadal (sTndrome de Turner) (759.5)
tubulos seminíferos (sindrome de Klinefelter)

(759.5)

752.0 Sexo indeterminado

Ginandrismo
Hermafroditismo
Ovotestis

752.1 Testiculo retido

Criptorquidia Monorquidia
Descida imperfeita ou incom- Test{culo nao descido

pleta do testiculo

752.2 Hipospadia

752.3 Epispadia

Anaspadia

752.4 Hidrocele congenita

Hidrocele congenita da tunica vaginal
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752.5 Anomalias do ovário, da trompa de FaZópio e do útero

Atresia congenita (da, do):
colo uterino
trompa de Falopio

Ausencia congenita do:
ovario
oviduto
utero

Cisto franjado (do pavilhao do
oviduto)

Colo uterino rudimentar
Comunicagao anormal entre

o utero e (a, o):
intestino
reto
bexiga

752.6 Anomalias da vagina e dos
mulher

Atresia (da):
vagina, congenita
vulva

Ausencia (da, do):
clit6ris
congenita da:
vagina
vulva

himen
labio(s) grande(s) ou pequeno(s

Deslocamento do itero, con-
genito

Estreitamento d
^. do colocongenito d

Imperfuraçao j uterino
Ovario 1
Oviduto supernumerario
Otero
Prolapso do utero, congenito
Torçao do pediculo ovariano,

congenita
útero:

bic6rneo ou bífido
didelfo
duplo

orgaos genitais externos da

Estenose ou estrei
tamento da va-| congeni
gina ta(o)

Hipertrofia do cli
tóris

Imperfuragao (da, do):
himen
vagina

Vagina rudimentar

Exclui: o pseudo hermafroditismo da mulher (752.7)

752.7 Pseudo-hermafroditismo

Pseudo-hermafroditismo (do homem) (da mulher)

Exclui: pseudo-hermafroditismo (da, do):
homem com transtorno gonadal (257.9)
mulher com transtorno adrenocortical (273.6)

752.8 Outras anomalias especificadas dos órgaos genitais

Aplasia (congenita) (da, do):
ligamento redondo
prostata
testículo

Atresia do:
canal:

ejaculatorio
deferente

Ausencia (da, do):
canal:

deferente
seminal

congenita do escroto
cordao espermatico
penis
prostata
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Canal de Gartner persistente
Curvatura (lateral) do penis
Fusao do testiculo
Hidatide de Morgagni

Hipoplasia do:
penis
testiculo

Paraspadia
Persistenris do raenal e

Nuck
Poliorquidia

752.9 Anomalias nao especificadas dos órgaos genitais

Anomalia congnita SAI
Deformidade conganita SAI de

qualquer 6rgao genital

753 Anomalias congenitas do aparelho urinário

753.0 Agenesia renal

Atrofia do rim:
confanite
infantil

Ausincia congenita do(s)
rim(s)

Hipoplasia do(s)
rim(s)

753.1 Doenga cistica do rim

Degeneraçao ou
doenca:

fibroclstica do rim
policistica

Cisto congenito do rim (mul-
tiplo)

Rim:
fibrocistico
policístico

Exclui: o cisto solitario do rim (593.2)

753.2 AnomaZias obstrutivas das vias urinárias

Atresia do ureter
Dilatagao uretral)
Hidronefrose
Hidro-ureter congenita(o)
Megalo-ureter
Mega-ureter
Oclusao ureteral

Exclui: a obstruçao congenita do
(753.6)

Estreitamento conganito (da
do):

orificio vesico-ureteral
uniao pelvico-ureteral
ureter

Ureter impenetravel
Ureterocele congenita

colo da bexiga e da uretra

753.3 Outras anomalias especificadas do rim

Calculo congenito
Deslocamento J do rim
Ectopia renal
Fusao dos rins
Hiperplasia do rim
Lobulaç~oes fetais }
Ren:

arcuatus
unguliformis

Rim (em):
duplo com pelve dupla
gigante ou hipertrofico
ferradura
intratoracico
supernumerario
trífido (inclusive pelve)
triplo

Rotagao defeituosa do rim
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753.4 Outras anomalias especificadas do ureter

Ausencia do ureter Ectopia do ureter
Deslocamento (da implan- Implantaçao anomala do ure-

taçao da abertura) do ter
ureter Ureter duplo (de um lado ou

Desvio do ureter de ambos)
Ureter supernumerario

753.5 Extrofia da bexiga urinaria

Ectopia da bexiga urinaria Extroversao da bexiga urina-
ria

753.6 Atresia e estenose da uretra e do colo da bexiga

Estreitamento congenito (da, do): Obstruçao congenita do colo
meato urinario da bexiga
oriflcio vesico-uretral Uretra impenetravel
uretra (inclusive a valvular)

753.8 Outras anomalias especificadas da bexiga e da uretra

Ausencia congenita da: Prolapso congenito da:
uretra uretra
bexiga urinaria bexiga urinaria (mucosa)

Diverticulo d a b exiga_ Meato urinario )
Fistula uretrorretal conge-() Uretra 3 uplo(a)
H~rnia da bexiga j níta(o) Bexiga -

Hernia da bexigaUretra } supernumeraria

753.9 Anomalias nao especificadas do aparelho urinario

Anomalia congenita SAI (de qualquer parte) do aparelho
Deformidade congenita SAI urinario

754 Pe torto (cong1nito)

Equinovarus
Pe torto equino
Pes ou talipes, qualquer (conginito)

tipo, exceto o plano

755 Outras anomalias congénitas dos membros

755.0 Polidactilia

Dedos acessorios das maos ou dos pes
Dedos supernumerarios

755.1 Sindactilia

Fusao dos dedos das maos ou dos pes
Membranas dos dedos das maos ou dos pes (dedos de pato)

Sinfalangia
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755.2 Deformidade por reduaco do membro superior

Amelia
Ectromelia do membro
Focomelia 1 superior
Hemimelia J
Ausencia congenita (completa

ou parcial) (da, do):
brago
dedo
mao

Brago rudimentar
Encurtamento congenito do

braro

755.3 Deformidade por reduçao do membro inferior

Amelia
Ectromelia ido membro
Focomelia inferior
Hemimelia J

Ausencia congenita (completa
ou parcial) (da, do):

dedo do pe
pe
perna

Perna curta cong^nita

755.4 Deformidade por redupao de membro nao especificado

Amelia
Ectromelia
Focomelia
Hemimelia

do membro nao
especificado

755.5 Outraes anomaZias do membro
tura escapular)

Cubitus:
valgus congenito
varus congenito

Deformidade congenita (da):
clavícula
escapula

Deformidade de:
Madelung
Sprengel

Ausencia congenita (completa
ou parcial) de membro SAI

superior (inclusive da cin-

Disostose cleidocranial
Ossos do carpo supernumera-

rios
Macrodactilia (dos dedos da

mao)
Mao em garra (em pinga de

lagosta)
Mao torta (congenita)
Sinostose radiocubital

7 5. 6Luxa..o cn....:¿d qu.dr

Deformidade congenita, por flexao, do quadril ou da coxa

755.7 Outras anomalias do membro inferior (inclusive a cintu-
ra pilvica)

Angulagao da tibia
Anteroversao do femur
Ausencia da rotula
Coxa valga
Coxa vara
Dedo (do pe) em mar- conge-

telo nita(o)
Deformidade (da, do):

joelho (articular)
tornozelo (articular)

Fusao da articulagao
sacrillaca

Genu valgum
Genu varumn
Hallux valgus congenito
Hallux varus
Pe plano
Deformidade congrnita da ar-

ti cu lagao sacri^llaca
Ossos do tarso supernumera-

rios
Rotula rudimentar
Sinostose astragaloscafoide
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755.8 Contratura generalizada por flexao das articulagoes dos
membros

Artrogripose multipla congenita
Rigidez articular multipla de origem congenita
Sindrome de Guerin-Stern

755.9 Outras anomalaes, ou nao especificadas,de membro nao
especificado

Anomalia t de qualquer tipo, exceto por reduçao, de membro
Deformidade 3 nao especificado

756 Outras anomalias congenitas do sistema 6steo-muscular

756.0 Anomalias dos ossos do cranio e da cara

Acrocefalia
Acrocefalossindactilia
Ausencia dos ossos da cabeça
Craniossinostose
Cranio (em):

lacunar
torre

Deformidade congénita da
fronte

Doenga de Crouzon

Escafocefalia
Fusao imperfeita do cranio
Hipertelorismo (ocular)
Oxicefalia
Plagiocefalia
Platibasia
Trigonocefalia

Exclui: anomalias dos maxilares (524.0)
anomalias do cranio associadas com anormalidades do

encefalo, tais como:
anencefalia (740)
encefalocele (743.0)
hidrocefalia (742)
microcefalia (743.1)

756.1 Anomalia da coluna vertebral

Ausencia (da, de, do):
coccix
coluna vertebral
sacro
vertebra

Curvatura da coluna
vertebral

Escoliose
Fusao (da, de):

coluna vertebral
vertebra

Lordose

conga-
nita

Deformidade (da regiao)
(da articulagao) lombo-sa-
cra (cong2nita)

Espinha bífida oculta
Espondilolistese
Hemivertebra
Sindrome de Klippel-Feil
Vertebra supernumeraria

Excluí: a espinha bifida (aberta) (741)

756.2 Costela cervical

Costela supernumeraria na regiao cervical
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756.3 Outras anomatias das costelas e do esterno

Ausencia (de, do): Esterno bífido (sternum
costela(s) bifidum)
esterno t Fusao das rcostelas

Deformidade (da, do): conge- Peito (enm):
peito (parede) nita escavado (pectus excava-
torax (parade) J tum)

quilha (pectus carinatum
ou gallinaceum)

Peito de pombo congnito
Torax de funilcongenito

756.4 Condrodistrofia

Acondroplasia Discondroplasia
Condrodistrofia (fetal) Doenga de Ollier

Exclui: a lipocondrodistrofia (sTndrome de Hurler) (273.8)

756.5 Osteogenese imperfeita

Doença de Lobstein Sindrome de:
Fragilidade dos ossos Adair-Dighton

(fragilitas ossium) Eddowes
Osteopsatirose van der Hoeve

756.6 Outras anomalias generalizadas do esqueleto

Displasia: Osteopetrose (familiar)
condroectodermica Osteopoiquilose
epifisaria multipla Sindrome de:
poliost6sica fibrosa Albright-(McCune)-Stern-

Doenga de Albers-Sch8nberg berg
Ossos marmoreos Ellis-van Creveld

756.8 Outras anomalias especificadas dos músculos, dos ten-
does e das aponeuroses

Amiotrofia congenita Encurtamento congenito de
Ausencia (de, do): tendao

diafragma Músculo supernumerario
musculo (qualquer)
tendao

756.9 Anomalias nao especificadas do sistema osteomuscular

Anomalia congenita SAI } (de qualquer parte) do sistema os-
Deformidade congenita SAI J teomuscular exceto dos membros

757 Anomalias congenitas da pele, do pelo e das unhas

757.0 Edema hereditário das pernas

Doenga de Milroy Trofoedema hereditario

757.1 Nevus pigmentado

Melanoma benigno da pele Nevus pigmentar
Nevo azul (papilomatoso) (verrugoso)
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757.2 Outras anomalias especificadas da pele

Ausencia de mamilo
Bandas ou apendices cutaneos
Mamilo jsupernumerário(s)(as)
Ceratoderma (cong^nito)
Cicatriz congenita
Epidermolise bolhosa
Feto em alerquim
Ictiose (congenita)
Urticaria pigmentada
Xeroderma pigmentoso

Exclui: fenda, cisto ou fistula branquiais (745.4)
seio pre-auricular (745.4)
sindactilia (755.1)

757.3 Anomalias especificadas do pJ1o

Alopecia Pili torti congnita(o)
Atricose congnita(o) Trichorrexia
Hipertricose Persistencia da lanugem
Moniletrix

757.4 Anomalias especificadas das unhas

Anoniquia
Coiloniquia
Leuconiquia congnita

Onicocauxe
Paquioniquia
Unha deformada

757.9 Anomalias nao especificadas da peZe, do peZo e das
unhas

Anomalia congenita SAI
Deformidade cong^nita SAI da pele, do palo ou das unhas
Deformidade congenita SAIj

758 Outras anomalias congenitas, ou nao especificadas

758.0 Anomalias do bago

Ausencia do baço

Baço aberrante

Baço supernumerario

Esplenomegalia congenita

Lobulagao do bago
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758.1 Anomalias das glandulas supra-renais

Ausencia
Cisto congenito } da glandula supra-renal
Glandulas supra-renais aberrantes
Glandula supra-renal supernumeraria

Exclui: a hiperplasia adreno-cortical congenita (273.6)

758.2 Anomalias da gZanduZa tireóide

Glandula tireoide aberrante
Gla1ndula tireoide supernumeraria
Persistencia do conduto tireoglosso ou tireolingual

Exclui: o cretinismo congenito (243)

758.3 Anomalias de outras qZanduZas endocrinaa

Anomalia (qualquer da glandula paratireoide, da pituitaria,
Ausencia J3 do timo ou de glandula endocrina SAI
Glandula paratireoide, pituitaria, timo, aberrante
Glandula:
endocrina SAI
paratireoide
pituitm r }a supernumeraria
timo

758.8 Outras anomalias congenitas especificadas

Anomalia especificada de qualquer orgao ou estrutura nao clas
Ausencia ] sificavel em outra parte
órgao ou estrutura supernumeraria nao classificavel em outra

parte

758.9 Outras anomalias congenitas nao especificadas

Deformidade congenita SAI de localizaiao nao espe-
Viceio de conformaçao congenita SAI } cificada

759 Sindromes congénitas que afetam a multiplos aparelhos
e sistemas

759.0 Situs inversus

Situs inversus ou transversus Transposiçao de viscera (5s)
abdominalis abdominal(is)
thoracis toracica(s)

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

759.1 Gemeos unidos

Craniopago Pigopago
Dicefalo Toracopago
Monstro duplo ou gemeo Xifopago
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759.2 Outras formas de monstruosidade

Acardia C;clope
Acefalobraquia Monstro ou monstruosidade
Acefalogastria SAI
Acefalotoraxia Simp6dio

Sirenomelia

Exclui: a anencefalia (740)

759.3 Doenga de Down

S;ndrome de Down
Trisomia (parcial) 21

759.4 Outras ssndromes devidas a anormalidades auto-somicas

Trisomia
Translocagao jde autosomas, exceto do 21

Outras anomalias dos autosomas

759.5 Sindromes devidas a anormalidade dos cromosomas sexuais

Ausencia de cromosomas sexuais S;ndrome de:
Cromosomas sexuais adicionais Klinefelter
Disgenesia (dos): Turner

ovariana "Super mulher"
tubulos semin;feros Outras anomalias dos cromo-

Mulheres com triplo X somas sexuais
Mosaicismo de cromosomas sexuais

759.6 Esclerose tuberosa

Doença de Bourneville
Epiloia

759.8 Outras s-ndromes congenitas especificadas

Angiomatose encefalocutanea
Aracnodactilia
S$ndrome de:

Alport
Laurence-Moon-Biedl
Marfan
Sturge-Weber-(Dimitri)
von Hippel-Lindau

Outras s;ndromes congenitas especificadas que afetam mais de
um aparelho

759.9 Anomalias congenitas multipeias e as nio especificeadas

Anomalia } congnita mltipla SAI
Deformidade congenita multipla SAI
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XV. CERTAS CAUSAS DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE PERINATAIS

760 Doenças cronicas dos aparelhos circulatorio e genituri-
nario da mae

760.0 Doenga reumática cronica do coragao

Qualquer estado patologico da mae classificavel em 393-398

760.1 Doenga congenita do coradao

Qualquer estado patologico da mae classificavel em 746

760.2 Hipertensao cronica

Qualquer estado patologico da mae classificavel em 400-404

Exclui: a hipertensao:
com eclampsia (762.2)
com pre-eclampsia (762.1)
surgida durante a gravidez (762.1)

760.3 Outras doenças cronicas do aparelho circulatorio

Qualquer estado patologico da mae classificavel em 410-458 ou
em 747

760.4 Nefrite cronica

Qualquer estado patologico da mae classificavel em 582

760.5 Outras doengas cronicas do aparelho geniturinario

Qualquer estado patologico da mae classificavel em 590-599 e
610-629 especificado como cronico

761 Outras afecqoes da mae

761.0 SifiZis

Qualquer estado patologico da

Exclui: a doença manifesta na

761.1 Diabetes mellitus

Qualquer estado patologico da

Exclui: a doença manifesta na

761.2 Gripe

Qualquer estado patologico da

Exclui: a doença manifesta na

nao relacionadas com a gravidez

mae classificavel em 090-097

criança ou no feto (090)

mae classificável em 250

criança (250)

mae classificável em 470-474

crianga (470-474)
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761.3 Rubiola

Qualquer estado patologico da mae classificavel em 056

Exclui: a doenc, manifesta na crianca ou no fete (056)

761.4 Toxoplasmose

Qualquer estado patologico da mae classificavel em 130

Exclui: a doenga manifesta na crianga ou no feto (130.1)

761.5 Traumatismos

Qualquer lesao da mae classificavel em E800-E999 e em N800-
N999

761.6 Operagoes

Exclui: a cesariana ou qualquer outra operaao praticada para
facilitar o naseimento do presente feto

761.7 Substancias quamicas transmitidas através da placenta

761.9 Outras causas maternas

Qualquer estado patologico da mae, que tenha estado presente
na gravidez,ou surgido durante ela, e que nao seja classifi-
cavel em outra parte

762 Toxemias da gravidez

762.0 Doenga renal surgida durante a gravidez

Qualquer estado patologico em 636 surgido durante a gravidez

762.1 Pre-eclampsia da gravidez

Qualquer estado patologico em 637.0 surgido durante a gravidez

762.2 Eclampsia da gravidez

Qualquer estado patologico em 637.1 surgido durante a gravidez

762.3 Toxemia nao especificada

Qualquer estado patologico em 637.9 surgido durante a gravidez

762.4 Hiperemese da gravidez

Qualquer estado patologico em 638

762.5 Neerose aguda e subaguda do fígado surgida durante a
gravidez

Qualquer estado patologico em 639.0 surgido durante a gravidez

762.9 Outras toxemias da gravidez

Neurite surgida durante a gravidez

Exclui: a neurite com hiperemese da gravidez (762.4)
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763 Infecq5es maternas ante e intra-partum

763.0 PieZite e pielonefrite da gravidez

Qualquer estado patologico em 635.0 surgido durante a gravidez
ou o parto

763.1 Outras infecoes do aparelho geniturinário ocorridas du
rante a gravidez

Qualquer estado patologico em 630 ou 636.9 surgido durante a
gravidez ou o parto

763.9 Outras

Corioamniotite
Flebite surgida durante a gravidez ou o
Flegmasia alba dolens parto
Tromboflebite
Infecçoes do liquido amniotico

764 Parto dist6cico por anomalia dos ossos, 6rgaos ou teci-
dos da bacia

Inclui: anomalias rigidez (da, do):
cicatrizes do colo: assoalho pelvico
estreitamento uterino colo uterino
fibroide (cervix) vagina
posiçao ou do vulva

anormal utero utero:
cistocele bicorne (bifido)
fibromioma duplo
obstrugao do tumores ou cistos dos or-

canal do parto gaos pelvicos
qualquer estado patologico

em 654

764.0 Com lesao do encéfalo devida ao parto

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classificados em 772.0

764.1 Com Zesao da medula espinhal devida ao parto

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classificados em 772.1

764.2 Com Zesao dos ossos ou dos nervos devida ao parto

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classificados em 772.2

764.3 Com outras Zesoes devidas ao parto, ou nao especi-
ficadas

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classificados em 772.9
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764.4 Com asfixia, anóxia ou hipoxia

Os estados patologicos acima mencionados com asfixia, anoxia
ou hipoxia, mas sem mençao de outra lesao devida ao parto

764.9 Sem mengço de lesao devida ao parto, nem de asfixie,
anoxia ou hipóxia

765 Parto distocico por desproporçao feto-pélvica, mas sem
mengao de anomalia da bacia

Inclui: qualquer dos estados patologicos em 655

765.0 Com lesao do encefalZo devida ao parto

Os estados patologicos acima mencionados com estados pato,logi-
cos classificados em 772.0

765.1 Com Zesao da medula espinhal devida ao parto

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classiticados em 772.1

765.2 Com Zesao dos ossos ou dos nervos devida ao parto

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classificados em 772.2

765.3 Com outras Zesoes devidas ao parto, ou nao especi-
ficadas

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classificados em 772.9

765.4 Com asfixia, anixia ou hipoxia

Os estados patologicos antes mencionados com asfixia, anoxia
ou hipoxiamas sem mençao de outra lesao devida ao parto

765.9 Sem mengao de lesao devida ao parto, nem de asfixia, a-
nrxiea ou hipoxia

766 Parto dist6cico por posiçao anormal do feto

Inclui: qualquer dos estados patologicos em 656

766.0 Com Zesao do encefalo devida ao parto

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classificados em 772.0

766.1 Com lesEo da medula espinhal devida ao parto

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classificados em 772.1

766.2 Com lesao dos ossos e dos nervos devida ao parto

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classificados em 772.2

304 LISTA TABULAR



nATTCAC =DT\TNAMTC

766.3 Com outras Zlesoes devidas ao parto, ou nao especi-
ficadas

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classificados em 772.9

766.4 Com asfixia, anoxia e hipoxia

Os estados patologicos acima mencionados com asfixia, anoxia
ou hipoxia, mas sem mençao de outra lesao devida ao parto

766.9 Sem mençao de Zesao devida ao parto, nem de asfixia, a-
noxia ou hipóxia

767 Parto distocico por anomalia dinámica do trabalho de
parto

Inclui: atonia contraço (de):
contratura ampulheta do tero
hipertonia uterina Bandl (anel)ro
inercia deficiente
tetania parto:

irregular
precipitado
retardado

767.0 Com lesao do encéfalo devida ao parto

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classificados em 772.0

767.1 Com lesao da meduZa espinhaZ devida ao parto

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classificados em 772.1

767.2 Com lesao dos ossos ou dos nervos devida ao parto

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classificados em 772.2

767.3 Com outras lesoes devidas ao parto, ou nao especi-
ficadas

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classificados em 772.9

767.4 Com asfixia, anoxia ou hipoxia

Os estados patologicos antes mencionados com asfixia, anoxia
ou hipoxia, mas sem mençao de outra lesao devida ao parto

767.9 Sem mengao de Zesao devida ao parto, nem de asfixia, a-
nóxia ou hipoxia

768 Parto dist6cico por outras complicaqoes, ou nao es-
pecificadas

Inclui: rompimento ou laceraçao dos orgaos pelvicos (sem indi-
calao da presença de qualquer estado patologico em
764-767)
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Distocia SAI Rotura uterina
Parto:

difícil SAI
obstruido SAI
prolongado SAI

768.0 Com Zesao do encéfalZo devida ao parto

Os estados patologicos acima mencionados com afec 9 oes classi-
ficadas em 772.0

768.1 Com Zesao da medula espinhal devida ao parto

Os estados patologicos acima mencionados com afecçoes classi-
ficadas em 772.1

768.2 Com lesao dos ossos ou dos nervos devida ao parto

Os estados patologicos acima mencionados com afeccoes classi-
ficadas em 772.2

768.3 Com outras Zesoes devidas ao parto ou nao especi-
ficadas

Os estados patologicos acima mencionados com estados patologi-
cos classificados em 772.9

768.4 Com asfixia, anoxia ou hipoxia

Os estados patologicos acima mencionados, com asfixia, anoxia
ou hipoxia, mas sem mengao de outra lesao devida ao parto

768.9 Sem mençao de lesao devida ao parto, nem de asfixia, a-
nóxia ou hipoxia

769 Outras complicaçoes da gravidez e do parto

769.0 Incompetencia do colo uterino

Conglutinagao do orificio externo do utero
Distocia cervical
Insuficiencia do colo do utero

769.1 Rotura prematura das membranas

Rotura prematura das membranas com ou sem persistencia da gra-
videz

769.2 Hidramnio

769.3 Gravidez ectopica

Gravidez:
abdominal
cervical
ovariana
tubarica

769.4 Gravidez múZtipZa

Nascimento multiplo SAI
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769.5 Morte materna nao especificada

769.9 Outras

Anemia da gravidez
Ameaa de aborto
Hemorragia:

antes do parto (ante-partum) SAI
durante o parto (intra partum) SAI

Oligohidramnio

770 Afecçoes da placenta

770.0 Placenta previa

Implantaçao baixa da placenta
Placenta previa:

central
lateral
marginal
parcial

Vasa praevia

770.1 Descolamento prematuro da placenta

Ablatio placentae
Abruptio placentae
Desprendimento (prematuro) da placenta
Hemorragia ante-partum acidental
Rotura do seio marginal
Separaao prematura da placenta normalmente implantada

770.2 Enfarte da placenta

770.8 Outras

Amolecimento
(prematuro)

Degeneraçao /F oDegenerao da placenta
Fibrose
Malformaao
Necrose
Anormalidade das membranas SAI
Carunculas amni¿ticas
Cisto do imnio

Placenta:
circunvalada
marginal
membranacea

770.9 Neo especificadas

Insuficiencia placentaria SAI

771 Afecçoes do cordao umbilical

771.0 Compresseo do cordao umbilical

Compressao do cordao umbilical devida a prolapso do mesmo
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771.1 Prolapso do cordao sem mençao de compressao

771.9 Outras

Circulares de cordao ao redor do pescoço ou das extremidades

Rompimento
No (verdadeiro)
Rotura
Torsao
Varizes

do cordao umbilical

772 Lesao ccorrida durante o nascimento,sem menqao de causa

Dnclui: a lesao produzida por instrumento durante o nascimento

772.0 Lesao do encfalo

Compressao durante o parto SAI
Edema
Hemorragia do encefalo (qualquer
Laceragao parte)
Rotura
Hemorragia intracraniana
Lesao devida ao parto (do):

encefalo
intracraniana

Rompimento tentorial

772.1 Lesao da medula espinhal

Hemorragia
Laceragao da medula espinhal
Rotura

Lesao da medula espinhal devida ao

ao nascer

b devido(a) a, com,
do partoJ do recem-nascido

lesao

ao nascer
devida a, ou com, lesao do

parto
do recem-nascido
parto

772.2 Lesao dos ossos ou ne.vos

Afundamento, ou moldagem da cabeça (durante o nascimento)
Fratura dos ossos da cabeça ou de qualquer outro osso devida a

lesao de parto
Paralisia (de, do):
nervo (facial) (radial) ao nascer
plexo braquial ; devida a, ou com, lesao de parto

do recem-nascido
obstetrica (por lesao dev£da ao parto) SAI
Erb-(Duchenne) (lesao do parto) (do recem-nascido)
Klumpke-(Dejerine) (por lesao do parto) (do recem-nascido)

772.9 Outras lesoes, ou nao especificadas

Cefalohematoma
Hematoma (do):

esternocleidomastoideo
pericraniano

devido a, ou com, lesao do parto
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Rotura (do):
baço devida a, ou com, lesao do parto
flgado J

Lesao
Traumatismo }3devida(o) ao parto SAI

773 Interrupço da gravidez

Aborto (de qualquer tipo)
Destruigao do feto vivo para facilitar o parto

774 Doença hemolitica do recm-nascido com kernicterus

Inclui: anemia:
SAI
congenita
eritroblástica
hemolitica

eritrobastose
hiperbilirrubinemia
icterdcia grave (icterus gravis)
eritroblastose fetal
hidropesia fetal com kernic
icterus praecox vosa

1
do recem-nascido

com kernicterus
ou afecçao ner-
vosa

terus ou afecçao ner-

774.0 Com incompatibilidade do fator Rh

Os estados patologicos classificados em 774:
com mae Rh-negativa
devidos ao fator Rh

774.1 Com incompatibilidade dos grupos ABO

774.2 Com outra incompatibilidade sanguínea,ou nao especi-
ficadas

Os estados patologicos classificados em 774 devidos a:
incompatibilidade (do):
outros grupos sanguíneos (M.N.P.)
sanguinea SAI

Discrasia sanguinea SAI
Eritrocitos congenitamente anormais do recem-nascido,
Incompatibilidade (de): com kernicterus ou
outros grupos sanguineos (M.N.P.) afecçao nervosa
sanguinea SAI

774.9 Sem mengao de causa

Encefalopatia hiperbilirrubinemica
Kernicterus SAI recmnascio
Os estados patologicos classificados em 774, sem meniao de in-

compatibilidade ou de anormalidade sanguineas
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775 Doença hemnolitica do recém-nascido, sem mençao de ker-
nicterus

775.0 Com incompatibilidade do fator Rh

Qualquer estado patologico classificado em 774.0,sem mençao de
kernicterus ou afecçao nervosa

775.1 Com incompatibilidade dos grupos ABO

Qualquer estado patologico em 774.1,sem mengao de kernicterus
ou afecçao nervosa

775.2 Com outra incompatibilidade sangulneaou nao especi-

ficadas

Qualquer estado patologico classificado em 774.2,sem menao de
kernicterus ou afecçao nervosa

775.9 Sem mengao de causa

Hiperbilirrubinemia prolongada do recem-nascido
Qualquer estado patologico classificado em 774.9,sem mençao de

kernicterus ou afecçao nervosa

776 Afecqoes an6xicas e hip6xicas nao classificadas em ou-
tra parte

776.0 Aspiragcao do conteúdo do canal do parto

Aspiraçao (de):
SAI afetando o recem-nascido
liquido amniotico
meconio
muco-vaginal

Sindrome de aspiraçao maciça no recem-nascido

776.1 Doenga da membrana hialina

776.2 S{ndrome de dificuldade respiratoria

Atelectasia parcial
Enfisema:

SAI
intersticial do feto ou do recem-nascido
mediastinal
unilobular J

Dispneia do recem-nascido
Pneumotorax congenito
Sindrome de angustia respiratoria
Sindrome de Wilson-Mikity

Exclui: a pneumonia intra-uterina (causante de dificuldade res
piratoria) (486)

776.3 Sofrimento fetal

776.4 Anoxia intra-uterina
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776.9 Asfixia do recém-nascido nao especificada

Aeraçao ou insuflagao incompleta do pulmao
Apneia do recem-nascido
Asfixia do recm-nascido ou pos-natal:

SAI
azul
branca
lívida
pálida

Atelectasia (pulmonar)
congenita
pos-natal
recem-nascido

Paralisia respiratoria

em recem-nascido

(completa) (do):

do recem-nascido

777 Imaturidade nao especificada

Dismaturidade
Imaturidade SAI
Peso baixo ao nascer
Prematuridade SAI

Exclui: o peso baixo
(769.4)

ao nascer em nascimentos multiplos

778 Outras afecqoes do feto ou do recm-nascido

778.0 Perda sanguínea do feto antes do parto

778.1 Pos-maturidade

Criança pos-t^rmo
Hipermaturidade

778.2 Doenga hemorrégica do recém-nascido

Deficiencia de:
fator de coagulaçao
vitamina K

Diatese hemorragica
Melena
Hemorragia (da, do, dos):

SAI
adrenal
estomago dodo
interna (6rgaos)
intestinos
pulmao

do recem-nascido

recem-nascido

778.3 Síndrome causada pelo resfriamento
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778.9 Outras

Embriopatia SAI
Hemorragia do coto umbilical
Hidropepsia do recem-naseido, nao devida(o) a doen§a
Kernicterus hemolitica
Ictericia fisiologica .
Insuficiencia cardiaca J do recem-nascldo
Sindrome do tampao de meconio (do recem-nascido)

779 Morte fetal de causa desconhecida

779.0 Maceraqao

Maceragao sem indicagao da causa

779.9 Outras

Morte no utero SAI
Nascido morto SAI



XVI. SINTOMAS E ESTADOS MóRBIDOS MAL DEFINIDOS

Esta seçao inclui sintomas e estados mal definidos em rela-
çao aos quais nao foi registrado nenhum diagnostico classifica
vel em outra parte.

Os sintomas que indicam claramente determinado diagnostico
sao codificados em alguma categoria das partes anteriores des-
ta classificagao. Em geral, os titulos 780-789 incluem a maio-
ria das causas mal definidas e os sintomas que se relacionam,
com igual probabilidade, a duas ou mais doengas ou a dois ou
mais aparelhos do corpo humano e sem o necessario estudo do ca
so para um diagnostico final. Praticamente todos os t{tulos -
deste grupo podem ser designados como "nao especificados de ou
tro modo", como "de etiologia desconhecida" ou como "transito-
rios".

Os sintomas e os estados patologicos incluidos nos titulos
780-789 consistem em': a) casos para os quais nao pode ser fei-
to um diagnostico mais especifico, mesmo depois que todos os
fatos relacionados com o caso tenham sido investigados; b) sin
tomas existentes ao tempo da admissao que mostraram ser transi
torios e cujas causas nao puderam ser determinadas; c) diagnos
tico sintomatico provisorio em um doente que nao mais voltou
para ulterior diagnostico ou tratamento medico; d) casos envia
dos a qualquer outra parte para tratamento antes que o diagn6s
tico tenha sido estabelecido e e) casos em que o diagnostico
nao foi completado por qualquer outra razao.

SINTOMAS RELATIVOS AOS APARELHOS OU 6RGAOS DO CORPO HUMANO
(780-789)

780 Certos sintomas relativos ao sistema nervoso e aos or-
gaos dos sentidos

780.0 Coma e estupor

780.1 Dellrio

780.2 Convulsoes

Ataque SAI Convulsoes (cerebrais) SAI

780.3 Movimentos involuntarios anormais

Atetose Mioclonia
Espasmo Tremor
Fascicula§ao (pequenas contra-

çoes musculares localizadas)

780.4 Transtornos da eoordenaeao

Ataxia Incoordenaçao muscular

Exclui: a vertigem (780.5)
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780.5 Vertigem

Tontura

780.6 Transtornos do sono

Inversao do ritmo do sono

780.7 Transtornos da memoria

Amnesia (retrograda)

780.8 Meningismo

Falta ou perda da memoria

781 Outros sintomas relativos ao sistema nervoso e aos or-
gaos dos sentidos

781.0 Transtornos da visao, exceto defeito visual

Escotoma Hemianopsia

Exclui: a cegueira (379)

781.1 Transtornos oculomotores

Diplopia Exoftalmia
Disturbios oculogiros Nistagmo exceto o dos
Enoftalmia mineiros

Proptose

Exclui: estrabismo (373)
nistagmo dos mineiros (300.8)

781.2 Fotofobia

781.3 Transtornos da audigio exceto a surdes

Transtornos da audicao SAI Tinnitus (aurium) (audivel)
(subjetivo)

Exclui: a surdez (parcial) (389)

781.4 Transtornos dos nervos cranianos, exceto do otico, do
motor ocular comum e auditivo

Parageusia Parosmia
Paralisia da deglutiao Trismo

Exclui: atrofia otica (377.9)
neurite otica (367)
ptose palpebral (378.9)

781.5 Transtornos da linguagem

Afasia
Agrafia (absoluta)
Disfasia

Exclui: gagueira e balbucio (306.0)
surdo-mudez (388)
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781.6 Outros transtornos das sensagoes

Anestesia
Hiperestesia
Parestesia
Perda do sentido do:

gosto
olfato
tato

781.7 Encefalopatia

781.8 Alucinagçes

Alucinaçao:
SAI
auditiva
gustativa

Sensaçao anormal de calor
Sensaçao anormal de frio

Alucinaçao:
olfativa
visual

782 Sintomas relativos ao aparelho cardiovascular e ao sis-
tema linfatico

782.0 Dor precordial

Cardialgia

782.1 Palpitagao

782.2 Taquicardia

782.3 Palidez e cianose

Enrubescimento Rubor excessivo

782.4 Insuficiencia cardíaca aguda indefinida

Colapso cardiaco, do coraçao ou do miocardio SAI
Debilidade cardiaca

Exclui: insuficiencia (do):
cardiaca congestiva (427.0)
ventriculo esquerdo (427.1)

782.5 Sincope ou colapso

Ataque, ou sEndrome, vasovagal Desmaio
Lipotimia

Exclui: a astenia neurocirculatoria (305.3)

782.6 Edema e hidropsia

Anasarca Hidropsia

Exclui: ascite (785.3)
hidropsia:

abdominal (785.3)
fetal (774, 775)

os especificados como:
cardiacos (427.0)
nutricionais (269.9)
renais (581)

, exceto a fetal
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782.7 Hipertrofia dos ganglios linfaticos

Hipertrofia ganglionar SAI Tumefaçao dos ganglios
(linfaticos) SAI

Exclui: linfadenite (289.3)
aguda (683)
cronica (289.1)
mesenterica nao especlfica (aguda) (cronica) (289.2)

782.8 Esplenomegalia

Hipertrofia do baço

782.9 Choque sem menqao de trauma

Colapso circulatorio periferico Insuficiencia da circulaiao
periferica

783 Sintomas relativos ao aparelho respiratorio

783.0 Epistaxe

Hemorragia nasal

783.1 Hemoptise

Hemorragia (do, dos): Tosse com hemorragia
pulmao ou bronquios de causa
desconhecida

pulmonar SAI

783.2 Dispnjia

Apneiaexceto a do recem-nascido Hiperpneia
Dispneia (paroxística) (noturna) Hiperventilaçao
Falta de ar Ortopneia

Respiraçao curta

783.3 Tosse

783.4 Excesso de expectoragao

783.5 Mudanqa da vos

Afonia Rouquidao

783.6 Estridor

783.7 Dor toracica

Dor no peito
Pleurodinia

Exclui: a pleurodinia epidemica (074.1)

784 Sintomas relativos a parte superior do tubo digestivo

784.0 Anorexia

Perda do apetite
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784.1 Nausea e vomito

Exclui: os vomitos da gravidez (638)

784.2 Espasmo do piloro

784.3 Aszia

Pirose

784.4 Disfagia

Dificuldade para deglutir

784.5 Hematamese

Gastrostaxe Vomito de sangue
Hemorragia de estomago,de

causa desconhecida

Exclui: hemat^mese causada por ulcera (do):
duodeno (532)
estomago (531)
peptica (533)

784.6 Solugo

784.7 Eructagao

Mericismo

785 Sintomas relativos ao abdome e a parte inferior do
tubo digestivo

785.0 Intumescimento abdominal (nao referente a nenhum órgao
em particular)

785.1 Hepatomegalia

Hipertrofia do figado

785.2 Icterzcia (nao do recém-nascido)

Colemia SAI
Icterus SAI

785.3 Ascite

Hidropisia abdominal
Liquido na cavidade peritonial

785.4 Flatulencia

785.5 Dor abdominal

Colica: Tenesmo
SAI
infantil
intestinal
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785.6 Incontinencia de fezes

785.7 Melena (nao do recem-nascido)

Exclui: a melena do recem-nascido (778.2)

785.8 Peristaltismo visavel

786 Sintomas relativos ao aparelho geniturinario

786.0 Dor referente ao aparelho urinério

Colica (recorrente) do: Dor vesical
rim Estranguria
ureter Tenesmo vesical

Colica renal

786.1 Retengeo de urina

786.2 Incontinencia de urina

Enurese SAI

Exclui: a enurese de origem nao organica (306.6)

786.3 Miceqo freq1ente

Mic~ao freqUente (noturna)
Nict úria

786.4 Poliuria

Secregao ou emissao abundantes de urina

786.5 Oligúria, anúria (nao do recim-nascido)

Secreçao deficiente da urina
Supressao da secreçao urinaria

Exclui: a anuria do recim-nascido (753.3)

786.6 Priapismo

Ereçao (dolorosa) persistente

786.7 Dor referente aos orgaos genitais, inclusive a dispa-
reunia

Coito doloroso
Vaginismo

Exclui: dismenorreia (626.3)
dor dos orgaos genitais especificada como psicogenicd

(305.6)

787 Sintomas relativos aos membros e as articulaçoes

787.0 Paralisia transitória dos membros, de causa desconhe-
cida

Monoplegia SAI
Paralisia do brago ou da perna transitoria SAI
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787.1 Dor nos membros

Caimbra(s) Dor (na, nas, no, nos):
Dor em (o, os): extremidades

braço inferiores (qualquer
dedo (da, do): parte)

mao superiores (qualquer

pe parte)
mao
membros
pe
perna

787.2 Intumescimento dos membros

Intumescimento (das, do, dos): Intumescimento (da, do,
braço dos):
dedos (da, do): mao
mao membros
pe pe

extremidades perna
inferiores (qualquer parte)
superiores (qualquer parte)

787.3 Dor nas articuZagoes

Artralgia

787.4 Intumescimento das articulagoes

787.5 Dificuldade no andar

787.6 Anormalidade da marcha

Marcha: Marcha vacilante
ataxica Outras anormalidades da
espastica ou espasmodica marcha
paralitica

788 Outros sintomas gerais

788.0 Desidratagao

Perda aguda de liquido

788.1 Sudorese excessiva

Hiperidrose Suores noturnos

788.2 Exantema

Erupçao da pele SAI

788.3 N¿dulos subcutaneos

788.4 Perda de peso

Exclui: as desordens causadas por nutriçao deficiente (260-
269)

788.5 Tetania

Espasmo carpopedalico Espasmofilia SAI
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788.6 Acidose

Acetonemia
Acidemia

788.7 Alcalose

Cetose
Intoxicacao ácida

Alcalemia

788.8 Pirexia de origem desconhecida

Febre continua SAI Hiperpirexia SAI
Febre SAI

788.9 Outros sintomas especificados nao classifiedveis em
outra parte

Calafrio Uremia extra-renal
Retencao de nitrogenio, extra- Outros sintomas especifica-

renal dos nao celassificaveis em
Rigidez outra narte

789 Componentes urinarios anormais de causa nao especifica-
da

789.0 Albuminúria

Albuminuria (aguda) (cronica)

Exclui: albuminuria ortostatica (593.2)
a surgida durante a gravidez ou o puerperio (636)

789.1 Pizria e bacteriuria

Bacilíria

789.2 Quil2ria

Exclui: a quiluria filarica (125)

789.3 Hematuria

(Presena de) sangue na urina

789.4 HemogZobinuria

789.5 Glicosuria

789.6 Acetonuria

Cetonuria

789.9 Outras

Biliuria
Melanuria

Pus na urina

Outros componentes urinarios
anormais de caua nao esPDe
cificada

DOENCAS MAL DEFINIDAS (790-796)

790 Nervosismo e debilidade

790.0 Plervosismo
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790.1 Debilidade e fadiga indevidas

Astenia SAI

Exclui: astenia senil (794)
caquexia (268)
debilidade nervosa (300.5)
fadiga de combate (307)
reagao astenica (300.5)

790.2 Depressao

Diminuiagio da atividade funcional, mas nao por psicose nem psi
coneurose

791 Cefaléia

D;r de cabeça SAI

Exclui: cefaleia de tensao (306.8)
enxaqueca (hemicrania) (346)

792 Uremia

Coma uremico
Convulsoes uremicas

Exclui: uremia:
extra-renal (788.9)
surgida durante a gravidez ou o puerperio (636)

793 Observaçao, sem necessidade de outros cuidados medicos

Inclui: os casos que apresentem alguns sintomas ou sinais de
um estado patologico anormal que requeira um estudo
mais amplo, mas que depois do exame e da observagao
nao necessitem tratamento adicional ou continuagao
da vigilaneia medica.

793.0 Por suspeita de transtorno mental

793.1 Por suspeita de tumor maligno

793.8 Por outras razoes especificadas

793.9 Por razoes nao especificadas

794

Asteni
Atrofia
Corarao
Debili¿

Senilidade sem mengao de psicose

a Senectude
a |Senescencia

Senilidade
dade Velhice

Decad^ncia
Degeneraçao
Esgotamento
Insuficiencia cardiaca

senil

Exclui: a psicose senil (290.0)
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795 Morte súbita (de causa desconhecida)

Morte subita nao violenta mas de causa desconhecida

796 Outras causas mal definidas e desconhecidas de morbida-
de e de mortalidade

796.0 Outras causas mal definidas

Asfixia, exceto a do recem-nascido e a de origem traumatica
Auto-intoxicaçao SAI
Insuficiencia da respiraçao ou da circulaçao (exceto do recém-
-nascido)

796.1 Simulagao de doenga

796.2 Encontrado morto (causa desconhecida)

Encontro fortuito de um cadaver sem que se descubra a causa
do falecrimento

796.3 Morte sem sinal algum de doenga

Morte que se sabe nao haver sido violenta nem subita, mas cuja
causa nao pode ser descoberta

796.9 Outras causas desconhecidas ou nao especificadas

Causa desconhecida (de mortalidade Operaçao SAI
ou de morbidade)

Morte pos-operatoria SAI
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XVII. ACIDENTES, ENVENENAMENTOS E VIOLÉNCIAS

Esta secqao compreende uma classificaçao dupla conforme
a causa externa (E) e segundo a natureza da lesao (N) (E800-
E999 e N800-N999), ficando nelas incluídas as complicagoes de-
vidas aos tratamentos medicos e cirurgicos (E930-E936 e N997-
N999). As duas classificaçoes sao independentes e pode-se uti-
lizar uma das duas ou ambas. Quando as duas sao empregadas si-
multaneamente para as tabulaçoes por causas primarias, cada ca
so deve ser incluído em ambas as listas, ou seja, nos nume-
ros E800-E999 e N800-N999. Por exemplo, uma fratura da base do
cranio de um motociclista, causada pela colisao com outro vei-
culo a motor, sera codificada em E812.2 e N801.

Na secçao em que será classificada grande parte dos
acidentes industriais, as categorias de tras algarismos permi
tirao indicar a maneira como ocorreu o acidente, v.gr. "a queda
de um objeto", "o aprisionamento dentro de, ou entre objetos",
etc. Nao se identifica nesta seccao o tipo de maquina ou de ou
tro agente envolvido. Para a classificaçao suplementar do agen
te externo responsavel pelo acidente, sugere-se o emprego da
"Classificaçao de Acidentes Industriais segundo o Agente" pre-
parada pela Organizaçao Internacional do Trabalho. Com este
proposito, neste manual foi incluida uma copia desta classifi
caçao, a fim de que seja usada por aqueles paises que deseja-
rem suplementar o codigo das causas externas na Classificagao
Internacional de Doengas.

E XVII. ACIDENTES, ENVENENAMENTOS E VIOLÉNCIAS
(CAUSA EXTERNA)

Inclui as lesoes recentes e, em categorias separadas, os efei-
tos tardios dos acidentes, dos envenenamentos e dos outros
tipos de viotencia

Definiqoes e exemplos relativos aos acidentes de transporte

(a) Acidente de transporte (E800-E845) e qualquer acidente oca
sionado por um objeto destinado) ou usado, no momento do aci-
dente, principalmente para o transporte de pessoas ou mercado-
rias de um lugar para outro.

Inclui: acidentes envolvendo:
aeronaves (E840-E845)
transportes por agua (E830-E838)
velculos de motor (E810-E823)
estrada de ferro (E800-E807)
outros velculos de estrada (E825-E827)

A ordem de precedencia supra ser! usada cada vez que se classi-
fiquem acidentes que afetem a mais de um tipo de transporte.
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Exclui: acidentes:
nos esportes> quando o transporte for secundario a a-

tividade esportiva (v.gr. acidente de rebocador de
esqui, acidente ao esquiador aquatico).

envolvendo veicuios que sao parte de um equipamento
industrial, usado exclusivamente nos locais indus-
triais

ocorridos durante o transporte, mas nao relacionados
com os riscos associados aos meios de transporte
(v. gr. lesoes recebidas durante uma luta a bordo
de um barco)

ocorridos a pessoas encarregadas da manutengao ou da
reparaçao de um equipamento de transporte ou de um
veículo que nao esteja em movimento, a menos que te
nham sido lesadas por outro veiculo em movimento.

(b) Acidente de estrada de ferro e um acidente de transporte
envolvendo um trem ou outro veiculo de estrada de ferro que
trabalha sobre trilhos, estando ou nao em movimento.

Exclui: acidentes em:
casa de maquinas ou plataformas giratorias
oficina de reparagao
recinto de estrada de ferro nAo envolvendo trem

ou velculo de estrada de ferro

(c) Trem ou veiculo de estrada de ferro e qualquer veículo com
ou sem composiçao de carros destinado a transito sobre tri-
lhos.

Inclui: trem
com qualquer tipo de energia (a vapor) (eletrico)

(diesel)
subterraneo ou elevado
trilho Gnico ou trilho duplo
funicular

carro ou trem eletrico } transitando em sua pr6pria es
interurbano trada nao franqueada a ou-

bonde interurbano tra especie de transito
outros ve{culos destinados a circular sobre vias fer-

reas

Exclui: carros eletricos interurbanos (bonde) com a indicaçao
de estarem transitando sobre trilhos que fazem parte
de uma via publica ou de uma estrada (definigao (m))

(d) Estrada de ferro e uma via destinada especlficamente ao
transito sobre trilhos, usada para o transporte de passageiros,
de mercadorias ou de cargas e que nao 5 franqueada a outro ti-
po de transito de veiculo publico.

(e) Acidente de veiculo a motor e um acidente de transporte en
volvendo um veiculo a motor. Define-se como acidente de transi
to de veículo a motor ou como acidente nao de transito de vei-
culo a motor, conforme o acidente tenha ocorrido na via publi-

ca ou em algum outro lugar.
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Exclui: lesao ou dano:
devida(o) a cataclismo
ocorrida(o) quando o velculo, sem ajuda do funciona-

mento de seu proprio motor, esta sendo carregado,
ou descarregado de outro meio de transporte.

(f) Acidente de transito de ve!culo a motor a qualquer aciden-
te com velculo a motor ocorrido na via publica. E considerado
como ocorrido na via publica, se houver sucedido inteiramente,
originado ou terminado nela ou se houver atingido um veiculo
situado parcialmente na via publica. O acidente e considerado
de via publica se nao for especificado outro lugar.

(g) Acidente de veiculo a motor nao de transito a qualquer aci
dente de veiculo de motor que ocorra em sua totalidade em qual
quer lugar que nao seja uma via publica.

(h) Via publica (ou de transito) ou rua a a largura completa
entre linhas de propriedade (ou outros limites semelhantes) de
todo lugar ou caminho do qual qualquer parte esta aberta para
uso publico de veiculos, quer habitualmente, quer por direito.
Pista ou leito de rua e aquela parte da via publica planejada,
melhorada ou correntemente usada para transito de veiculos.

Inclui: entradas (publicas) de:
cais
edificios publicos
estaçoes

Exclui: caminhos (estradas) em:
aeroportos
pedreiras
fazendas
minas
predios industriais
propriedades (privadas)
terrenos privados

estacionamento
lugares longe da estrada
rampas

(i) Considera-se veiculo a motor a qualquer transporte movido
mecanica ou eletricamente, que nao circule sobre trilhos e no
qual, ou pelo qual, qualquer pessoa ou objeto possa ser trans-
portado, ou movido por uma estrada. Quaisquer objetos,tais co-
mo reboques, embarcagao costeira, trenos ou vagoes que sejam
rebocados por um veiculo a motor, sao considerados como parte
do mesmo.

Inclui: automovel (de qualquer tipo)

bicicleta motorizada ou motoneta

caminhao-bomba

caminhao

325



J--- Tromal maniT5Ua

caminhao de mudangas
carro (ou trole) que nao transite

sobre vias ferreas
compressora de estrada

maquina (de):
agricola ou industrial quando movidos por
construçao f^rça propria

trator, tanque de Ruerra, ni-
velador de estradas ou vei-
culos similares de rodas ou j
esteiras

motocicleta
Snibus

Exclui: transportes usados somente para transportar pessoas ou
materiais dentro de um mesmo edificio e suas depen
dencias, tais como:

caminhoes (de):
eletricos usados somente dentro de uma dependencia

industrial
bagagem ou de correio, usado somente nas estaçoes

de estrada de ferro
elevadores
guindastes moveis sobre plataforma
vagao ou carro para transporte de carvao em minas

(j) Motocicleta 5 um velculo de motor de duas rodaslque possui
um ou dois assentos para os passageiros e algumas vezes uma
terceira roda para manter um carrinho lateral. O carrinho late
ral e considerado parte integrante da motocicleta

Inclui: bicicletas }
motonetas motorizadas(os)
triciclos

(k) Condutor de velculo a motor e o ocupante que o faz funcio-
nar ou o que esta destinado a faze-lo funcionar. Os outros ocu
pantes autorizados de um veiculo de motor sao os passageiros.

(1) Outro velculo de estrada 5 qualquer mecanismo,exceto um
veiculo a motor>no qual ou pelo,qual qualquer pessoa ou objeto
possa ser transportado em uma via publica.

Inclui: animal transportando uma pessoa
animal atrelado a um veiculo para o transporte
bicicleta (veiculo de pedal)
bonde
triciclo
veiculo de tragao animal (qualquer tipo)

Exclui: velculo pedestre (definigao(p))
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(m) Bonde e um veiculo destinado e usado principalmente para
transportar pessoas dentro de uma municiualidade correndo sG-
bre trilhos,sujeito as regras do transito,e que utilize para
seu percurso parte de uma rua ou via publica .

Inclui: bonde ou trole
bonde (de qualquer tipo)
bonde:

eletrico quando esteja especificado como ope-
interurbano rando em uma rua ou estrada publica

trole SAI

(n) VeTculo a pedal e um veiculo de transporte por estrada mo-
vido somente por meio de pedais.

Inclui: bicicleta
triciclo
veloc{pede

Exclui: o rebocado por um veiculo a motor

(o) Ciclista e qualquer pessoa que viaje sUbre um velculo a pe
dal on no carrinho lateral de tal veiculo.

(p) Velculo pedestre e um mecanismo acionado por pessoa, medi-
ante o qual um pedestre pode deslocar-se de maneira diferente
da marcha ou mediante o qual um pedestre pode mover outro pe-
destre de um lugar a outro.

Inclui: bergo sUbre rodas deslizador sem tra5 ao ani-
cadeira de rodas (nao treno mal nao moto-

motorizada) rizado
carrinho: esqui

deslizador patim de:
de crianca ge^o

carrinho de mao rodas
patinete

Exclui: o rebocado por um velculo a motor

(q) Pedestre e qualquer pessoa atingida por um acidentejmas
que no momento em que o mesmo ocorreu nao estava viajando den-
tro de(ou em)veiculo a motor, trem, bonde, transporte animal
ou outro velculo, ou sobre bicicleta ou s5bre animal.

Inclui: pessoa:
a pe
dentro ou dirigindo um velculo pedestre
reparando o motor de um velculo
trocando os pneus de um carro

(r) Embarcaco ou transporte amuático e qualquer mecanismo pa-
ra o transporte de passageiros ou de mercadorias por agua.
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(s) Embarcaqao pequena e qualquer embarcagao que seja impulsio
nada por remos ou por um motor pequeno, com capacidade de me-
nos de 10 passageiros.

Inclui: balsa
barco (pequeno) para

pescar (de fundo
plano)

barquinho
bote (de):

SAI
pequeno a motor
remos

bote de remo curto
canoa
catraia (a remo)
jangada
pequeno barco (a motor)

4

Exclui: balsa (ancorada) usada como
plataforma para saltos (de nataçao)

barcaça (lanchao)
barco salva-vidas (em uso depois de abandonar o navio)
iate

(t) Aeronave e qualquer velculo para o transporte de passagei-
ros ou de mercadorias por via aerea.

Inclui: aeroplano ou aviao
(de qualquer tipo)

avíao militar
balao (aerostatico)

bombardeiro
dirigível
pára-quedas
planador

(u) Aviao comercial de transporte e um mecanismo destinado ao
transporte coletivo de passageiros ou de carga por via area que
esteja operando por linhas comerciais com fins lucratlvos, ou
para as autoridades governamentais, com a exceçao dos avioes
militares

ACIDENTES DE ESTRADA DE FERRO (E800-E807)

Para a definigao de acidentes de estrada de ferro e de termos
relacionados, ver as definigoes de (a) a (d).

Os seguintes subgrupos,indicados pela adigao de um quarto al-
garismoestao destinados a ser usados com as categorias E800-
E807 com o fim de identificar a pessoa lesada.

.0 Empregado de estrada de ferro

Qualquer pessoa que em virtude de seu emprego em co-
nexao com uma estrada de ferro, pertenga ou nao
companhia ferroviariajesta exposta a um risco maior
de ser afetado por um acidente de estrada de ferro.

Inclui: agulheiros

camareiro de
carro dor-
mitorio

carregador
(bagageiro)

maquinista
(da locomotiva)

foguista
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guarda-freio
guarda-chave

pessoal responsavel pelo (a):
preparaçao e for-

necimento de
alimentaçao do trem

correio

.1 Passageiro de trem

Qualquer pessoa autorizada, ou com o direito a viajar
em um trem, exceto um empregado do trem

Exclui: pessoa que espera na estacao com a intençao
de tomar um trem (.8)

pessoa que penetre sem autorizaçao em um trem
(.8)

.2 Pedestre

Ver a definiçao (q)

.3 Ciclista

Ver a definiçao (o)

.8 Outra pessoa especificada

Inclui: ocupante de qualquer outro veículo de estrada,
exceto os de estrada de ferro, velculo a mo
tor ou a pedal

pessoa que:
acompanha a um viajante a tomar o trem
espera na estacao com a intencao de tomar

um trem
penetre sem autorizaçao em um trem

.9 Pessoa nao especificada

E800 Acidente de estrada de ferro por colisao com material
rodante

Inclui: colisao entre trens ou velculos ferroviarios de qual-
quer classe

descarrilhamento consecutivo a colisao previa:
SAI
com material rodante

E801 Acidente de estrada de ferro nor colisao com outro ob-
jeto

Inclui: colisao de trem ou veleulo ferroviario com:
amortecedores ou molas pára-choques:
arvores caída nos trilhos
bonde
maquina agrlcola (nao motorizada) em tarefa de trans

porte ou estacionaria
porteira ou grade
rocha ou penhasco nos trilhos
outro velculo nao motorizado
qualquer outro objeto
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Exclui: colisao com:
aeronave (E840-E845)
veiculo de motor (E810)

E802 Acidente de estrada de ferro por descarrilhamento sem
colisao previa

Inclui: qualquer descarrilhamento,exceto o precedido de coli-
sao ou de explosao

salda de trem ou velculo ferroviario fora dos trilhos
tombo de trem ou velculo ferroviario

E803 Acidente de estrada de ferro por explosao, incendio ou
fogo

Inclui: explosao de caldeira da locomotiva
fogo no trem
queimaduras produzidas por maquina de estrada de ferro

Exclui: explosao ou fogo, com mencao de:
colisao previa (E800-E801)
descarrilhamento previo (E802)

E804 Acidente por queda dentro de, sobre>ou de um trem

Inclui: queda:
sem mengao de colisao, descarrilhamento, explosao

ocorrida ao subir ou descer de um trem ferrovia-
rio

Exclui: queda ligada a colisao, descarrilhamento ou explosao
de um trem (E800-E803)

E805 Acidente por golpe causado por material rodante de es-
trada de ferro

Inclui: derrubado 1
esmagado por um trem ferroviario ou por uma de
lesado suas partes
morto 3

E806 Outros acidentes especificados de estrada de ferro

Inclui: golpe dado por objeto que caia em, ou de um trem
lesao causada por porta ou janela de um trem
trem atingido por:

avalanche
arvore 1
rocha ou penhasco
terra ao cair
outro objeto
desmoronamento ou deslize de terra

E807 Acidente de estrada de ferro de natureza nao especi-
ficada

Inclui: acidente de estrada de ferro SAI
encontrado morto na via (de passagem) de um
lesado J trem SAI
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ACIDENTES DE TRANSITO DE VEíCULOS A MOTOR (E810-E819)

Para as definiqoes de acidente de transito de velculos a motor
e de termos relacionados com ele, ver as definiçoes de (e) a
(y).

Os seguintes subgrupos, formados pela adicao de um quarto al-
garismo, destinam-se a ser usados com as categorias E810-E819
e E820-E823 para identificar a pessoa traumatizada.

.0 Condutor de veiculo a motor, exceto de motocicleta

Ver a definiçao (k)

.1 Passageiro de veiculo a motor, exceto de motocicleta

Ver a definiçao (k)

.2 Motociclista

Ver a definiçao (k)

.3 Passageiro de motocicleta

Ver a definiçao (k)

.4 Ocupante de um bonde

.5 Pessoa montada em animal ou ocupante de veiculo de
tragao animal

.6 Ciclista

Ver a definiçao (o)

.7 Pedestre

Ver a definiçao (q)

.8 Outra pessoa especificada

Inclui: ocupante de velculo diferente dos mencionados
acima

ocupante nao autorizado de velculo a motor
pessoa que ocupa um trem ferroviario afetada

pelo acidente

.9 Pessoa nao especificada

E810 Acidente de transito por colisao entre um ve;culo a mo-
tor e um trem

Inclui: colisao entre um velculo a motor e um trem ou verculo
ferroviario de qualquer classe

E811 Acidente de transito por colisao entre um ve;culo a mo-
tor e um bonde

E812 Acidente de transito por colisao entre dois ou mais ve!
culos a motor

Inclui: colisao de veiculo a motor SAI
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E813 Acidente de transito por colisao entre um veículo a mo
tor e outro tipo de velculo

Inclui: colisao entre veículo a motor de qualquer classe e ou-
tro tipo de velclo de estrada (nrao otorizado),
tais como:

animal transportando uma pessoa
bicicleta
triciclo
velculo de traçao animal

Exclui: colisao com:
aeronave (E840-E845)
bonde (E811)
veiculo pedestre (E814)

E814 Acidente de transito por colisao entre um veiculo a mo
tor e um pedestre

Inclui: colisao entre pedestre ou pessoa que use um veículo pe
destre e um velculo a motor de qualquer tipo

pedestre atingido, arrastado ou atropelado, por um ve!
culo a motor de qualquer tipo

E815 Outros acidentes de transito por colisao de veilculo a
motor

Inclui: colisao entre um veiculo a motor de qualquer tipo com:
animal (sem guarda) (em rebanho

ou manada)
desmoronamento ou deslizamento na via

de terra publica
objeto fixo, movel ou em movimento
pedra ou arvore carda

Exclui: colisao com qualquer objeto que se ache fora da via pu
blica, como conseqUencia de um acidente de transito
de velculo a motor sem colisao (E816)

colisan comn um objeto que deveria estar normalmente fo
ra da via publica ou estrada, sem o conhecimento pre
vio de que estava nela (E816)

E816 Acidente de transito por perda do controle de um ve!-
culo a motor, sem coliseo

Inclui: capotamento .
desvio da via p .ia ocorrido a um velculo a motor,
desvio da via publica . - .

ou estrada ) sem colisao previa

E817 Acidente de transito ocorrido ao subir ou descer de um
veiculo a motor, sem colisao

Inclui: aprisionamento pela porta de um
veículo a motor sem colisao

lesao por parte movel de um vel- ao subir ou des-
culocu lo cer do mesmo

queda de escada, de um onibus
queda de um velculo a motor na rua
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E818 Outros acidentes de tránsito de velculos a motor, sem
colisao

Inclui: envenenamento acidental por monoxido
de carbono gerado por um

explosao de qualquer parte de um
fogo surgido em um
impacto:

por um objeto lançado em, ou contra um
por langamento contra uma parte de, ou vedculo a
objeto dentro de um motor em

lesao por: marcha
alguma pega ou parte em movimento de um
hayer sido empurrado de um

objeto langado contra ou dentro de, um
queda de um
rotura de qualquer parte de um
salto de um

E819 Acidente de tránsito de veículo a motor de natureza
nao especificada

Inclui: acidente de:
de velculo a motor SAI
transito SAI

pessoa encontrada com lesao em uma estrada publica

ACIDENTES DE VEiCULOS A MOTOR EXCETO OS DE TRÁNSITO
(E820-E823)

Para as definiçoes e termos relativos aos acidentes de velcu-
los a motor nao devidos ao transito, ver as definiçoes de (a)
a (j)

Inclui: Acidentes de velculos a motor com e sem colisao que o-
corram inteiramente fora da via pública

Os seguintes subgrupos,indicados pela adiçao de um quarto al-
garismo>destinam-se a ser usados com as categorias E820-E823,
para identificar a pessoa traumatizada:

.0 Condutor de vesculo a motor, exceto motoeiclista

Ver a definigao (k)

.1 Passageiro de veceulo a motor, exceto de motocicleta

.2 Motociclista

Ver a definigço (k)

.3 Passageiro de motocicleta

Ver a definiçao (k)

.4 Ocupante de bonde
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.5 Pessoa montada em animal, ou ocupante de velculo de
tragao animal

4

.6 Ciclista

Ver a definigo (o)

.7 Pedestre

Ver a definiçao (q)

.8 Outra pessoa especificada

Inclui: condutor ou passageiro (ocupante) nao autori-
zado de velculo a motor

ocupante de velculo diferente dos mencionados
acima

pessoa ocupante de trem ferroviario afetada
pelo acidente

.9 Pessoa nao especificada

E820 Acidente de veiculo a motor, exceto os de transito,
por colisao com um objeto em movimento

Inclui: colisao nao ocorrida em via publica, entre um velculo
a motor e:

animal
pedestre
outro objeto em movimento
outro veículo a motor
velculo nao motorizado

Exclui: colisao com aeronave ou objeto que caia de uma aerona-
ve (E840-E845)

E821 Acidente de vefculo a motor, exceto os de tránsito,
por colisao com um objeto fixo

Inclui: colisao nao ocorrida na via publica, entre um velculo
a motor e qualquer objeto fixo ou m6vel>mas nao em
movimento

E822 Acidente de velculo a motor, exceto os de tránsito,
ocorrido ao subir ou descer de um velculo a motor

Inclui: colhido ou apanhado pela porta ou por-'
tinhola de veCculo a motor ao subir ou

lesao produzida por parte ou pega em descer, fora
da via pGblimovimento de um velculo a motor ca -

queda ao subir ou descer de um automovel,mas nao na
via publica

E823 Acidente de verculo a motor, exceto os de transito,
de outra natureza e de natureza nao especificada

Inclui: acidente de velculo a motor, exceto os de transito,SAI
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envenenamento acidental por mono-
xido de carbono gerado por um

explosao de qualquer parte de um
impacto por:
haver sido lançado contra uma

parte de, ou objeto dentro de
um

um objeto langado em, ou contra velculo a motor
um em movimento,

lesao por alguma pela movediga de mas nao em uma
um via publica

objeto:
langado contra, ou sobre, um
que caia de, em ou sobre, um

queda de um
rotura de qualquer parte de um
salto de um

Exclui: envenenamento acidental por monoxido de carbono ou gas
de escape produzido por velculo a motor estacionado
com o motor em movimento (E873)

objeto que cai em um veiculo a motor estacionado
(E916)

queda que ocorra em um velculo a motor estacionado
(E884)

ACIDENTES DE OUTROS VEICULOS DE ESTRADA (E825-E827)

Os acidentes de outros velculos de estrada sao acidentes de
transporte que afetam velculos de estrada nao motorizados.

Para as definicoes de outros veiculos de estrada, ver as con-
tidas de (1) a (n). Os seguintes subgrupos indicados pela adi-
çao de um quarto algarismo destinam-se a ser usados com as ca-
tegorias E825-E827, para identificar a pessoa traumatizada.

E825 Acidente causado por urm bonde

.0 Pedestre

Ver a definigao (g)

.1 Ciclista

Ver a definigao (o)

.2 Ocupante de bonde

.8 Outra pessoa especificada

Inclui: ocupante de velculo de estrada, nao motoriza-
do, exceto os mencionados antes

pessoa montada em animal (pessoa a cavalo)

.9 Pessoa nao especificada
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Inclui: acidente:
ao subir ou descer de, um bonde
de bonde SAI

colisao entre um bonde e (um):
animal
outro carro eletrico
pedestre
qualquer objeto fixo, movel ou em movimento, exceto

quando tenha sido pSsto em movimento por um vei-
culo a motor, trem ou aeronave

veiculo de estrada nao motorizado
descarrilhamento de um bonde
incendio em um bonde
lesao causada por:
objeto que caia de, ou sobre
porta de um bonde
qualquer parte de

queda em, sobre, ou de um bonde

Exclui: colisao entre um bonde e (um) (uma):
aeronave (E840-E841)
trem (E801)
veiculo a motor (E811)

E826 Acidente causado por um veiculo a pedal

.0 Pedestre

Ver a definiçao (q)

.1 Ciclista

Ver a definigao (o)

.8 Outra pessoa especificada

Inclui: cavaleiro (pessoa a cavalo)
ocupante de veículo de estrada nao motorizado

exceto um bonde ou um velculo a pedal

.9 Pessoa nao especificada

Inclui: acidente de velculo a pedal SAI
colisao entre um velculo a pedal e (um):

animal
outro objeto fixo, movel ou posto em movimento,mas
nao por uma aeronave, um trem ou um velculo a mo-
tor

outro veiculo a pedal
pedestre
velculo de estrada nao motorizado, exceto um bonde

emaranhar-se nas rodas de um veIculo a pedal
impacto dado por objeto caldo ou lancado sobre uma bi-

cicleta
queda de uma bicicleta ou de outro velculo a pedal
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rotura
tombo de um velculo a pedal

Exclui: colisao de um ve;culo a pedal com:
aeronave (E840-E845)
bonde (E825)
trem (E801)
velculo a motor (E811)

E827 Acidente causado por outros veiculos de estrada nao
motorizados

.0 Pedestre

Ver a definicao (q)

.8 Outre pessoa especificada

Inclui: cavaleiro (pessoa a cavalo)
ocupante de um velculo de estrada nao motori-

zado, exceto um bonde ou um ve;culo a pedal

.9 Pessoa nao especificada

Inclui: colisao entre qualquer velculo de estrada>exceto bonde,
velculo a motor ou ve;culo a pedal, e (um):

animal
qualquer objeto fixo movel ou em movimento, exceto
quando tenha sido pSsto em movimento por uma aero-
nave, um bonde, um trem, um ve;culo a motor ou um
velculo a pedal

outro ve{culo de estrada nao motorizado, exceto bon-
de ou ve;culo a pedal

pedestre
velculo de tragao animal

impacto por objeto em um velculo
quebra de qualquer parte de um verculo
queda de um velculo
tombo de um ve;culo

Exclui: colisao com:
aeronave (E840-E845)
bonde (E825)
trem (E801)
velculo a:

motor (E813)
pedal (E826)

ACIDENTES EM TRANSPORTES POR AGUA (E830-E838)

Para a definiçao de acidentes em transportes por agua e termos
relacionados, ver as definiçoes (a), (r) e (s)

Os seguintes subgrupos, indicados pela adigao de um quarto al-
garismo, destinam-se a ser usados com as categorias E-830-E838
para identificar a pessoa traumatizada
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.0 Ocupante de uma pequena embarcaçao

Ver a definiçao (s)

.1 Ocupante de outre tipo de embarcapauo, que seja membro
da tripulagao

Inclui: pessoas (que):
encarregadas de prestar serviço aos passa-

geiros (camareiros, medicos de bordo, pro
vedores ou abastecedores dos passageiros)

ocupadas nas operaçoes da embarcaçao
trabalham a bordo, durante a viagem em ou-

tros serviços (musicos, vendedores de lo-
jas e funcionarios de salees de beleza)

.2 Ocupante de outre tipo de embarcaçao que nao seja mem
bro da tripuZagao

Inclui: ocupante de lancha salva-vidas, que nao seja
membro da tripulaçao, depois de haver aban-
donado o barco

passageiro

.3 Doqueiros, estivadores de navio

Inclui: trabalhadores empregados nos cais em manobras
de carga e de descarga dos navios

.8 Outra pessoa especificada

Inclui: banhistaeInclu: banhdora que sofra impacto com um navio ou

aquatico uma de suas partes

funcionarios de imigraçao ou de alfindega a
bordo do navio

pessoa que:
acompanha a um passageiro ou a um membro da

tripulaçao
visita ao navio

pratico de p8rto

.9 Pessoa nao espeeificada

E830 Acidente de transporte por agua que cause submersao

Inclui: afogamento ou submersao devido a:
queda ou salto de uma embarcaao:

em chamas
avariada por colisao ou choque

afundamento
submersao de uma embarcaçao
tombo
qualquer acidente de transporte por agua
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E831 Acidente de transporte por agua que cause outro tipo
de lesao

Inclui: esmagamento entre barcos devido a acidente, com coli-
sao, de transporte por agua

esmagamento por uma lancha salva-vidas depois de hayer
abandonado o barco

impacto causado por objeto que cai devido a acidente
ocorrido em transporte por agua

impacto dado por barco ou por uma de suas partes ao
cair ou saltar de uma embarcaçao avariada

lesao:
devida a acidente ocorrido em transporte, por agua,
com colisao

qualquer exceto submersao e afogamento ocorridos co-
mo resultado de acidente em transporte por agua

queda devida a colisao ou a outro acidente ocorrido em
transporte por agua

queimadura devida a incendio ocorrido em transporte
por agua

Exclui: as queimaduras ocasionadas por incendio localizado ou
explosao a bordo (E837)

E832 Outras formas de submersao ou afogamento acidentais
em transporte por agua

Inclui: langado na agua pelo movimento de um navio
levado pela agua (por uma onda) do conves de um navio
queda de:

um navio (na agua)
murada ou tombadilho (de navio) (com submersao na

agua)

E833 Queda das escadas ou das escadas portateis ocorrida
em transporte por água

Inclui: queda (da) (nas):
escadas portateis de

um navio
escada de um navio

escorregamento ou desliza-
mento nas:

escadas portateis de um
navio

escadas de um navio

Exclui: a queda devida a acidente em transporte por agua
(E831)

E834 outras quedas de um nivel a outro ocorridas em trans-
prt porte por agua

Inclui: queda(da(s)),(de) (do(s)):
cordame ou poleame
beliches
murada ou tombadilho

ao pavimento de um
navio (conves) ou

ao cais
um ponto ou lugar ele-

vado dentro de um na
vio

queda de:
uma rade em um navio
um pavimento (convés)

ou outro
queda:

ao amarrar uma r8de de um
navio

no porao
pelas escotilhas
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Exclui: a queda devida a acidente de transporte por agua
(E831)

E835 Outras quedas, e as nao especificadas ocorridas em
transporte por agua

Inclui: deslizamento ou escorrega- queda em (um):

mento sobre o pavimento mesmo nivel
umido ou com 6leo murada ou tomba-

fratura SAI ocorrida em dilho
transporte por agua navio SAI

pavimento (convis)

Exclui: a queda devida a acidente de transporte por agua
(E831)

E836 Acidente de maquinaria ocorrido em um transporte por
agua

Inclui: lesoes ocorridas em transporte por agua, ocasionadas
pela maquinaria de (da) (do) (dos):

carga
cozinha
lavadouros
pavimento
sala de maquinas

E837 Acidente por explosao, incendio ou fogo, ocorrido em
transporte por agua

Inclui: explosao da caldeira de um navio ou vapor
fogo ou incendio a bordo de um navio

E838 Outros acidentes, ou nao especificados, ocorridos
em transporte por água

Inclui: acidente de transporte por agua SAI
calor excessivo na:

sala de aquecimento
sala de caldeiras
sala de evaporadores
sala de maquinas

esmagamento:
entre dois navios, mas sem que ocorra acidente de

transporte por agua
por objeto caído em um navio ou no curso das mano-

bras de carga e de descarga
envenenamento acidental por gases ou vapSres emanados

dentro do navio
impacto:
recebido durante esqui aquatico (colisao entre o es-

quiador e a embarcagao)
por uma embarcagao ou uma de suas partes, ao cair da

embarcasao
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ACIDENTES DE TRANSPORTES AÉREO E ESPACIAL
(E840-E845)

Para a definigio de aeronave, ver as contidas em (t) e (u)

Os seguintes subgrupos, indicados pela adiao de um quarto al-
garismo, destinam-se a ser usados com as categorias E840-E845
para identificar a pessoa traumatizada:

.0 Ocupante de nave espacial

.1 Ocupante de aeronave militar

Inclui: passageiro (civil)
(militar) em aeronave militar (do

tropas exercito) (da marinha)
tripulaçao (da forga aerea)

.2 Ocupante de aeronave comercial que seja membro da tri
pulagao

Inclui: aeromoça
camareira ou mordomo
capitao
comissario(a)
co-pilSto
navegante
piloto

.3 Outro ocupante de aeronave comercial

Inclui: passageiro de aviao
pessoal de voo:

em voo de familiarizaçao
que nao seja parte da tripulaçao

.4 Ocupante de outros tipos especificados de aeronave
ou nao especificados

Inclui: passageiro de aeronave nao militar nem co-
tripulaçao mercial

policial
privada

.5 Pessoal de terra ou empregado de linha aérea comer-
cial

Inclui: pessoas empregadas em campos de aviaçao (ci-
vis ou militares) ou em plataformas de lan-
çamento que nao sejam ocupantes de aero-
nave

.8 Outra pessoa especificada

Inclui: pára-quedista em descida voluntaria
pessoa fora do campo de aviaçao
visitante do campo de aviaçao

.9 Pessoa nao especificada
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E840 Acidente de uma aeronave a motor durante a decolagem
ou a aterrissagem

Inclui: aterrissagem forgada
colisao de uma aeronave contra
qualquer objeto, fixo, movel
ou em movimento

explosao de uma aeronave
incendio da aeronave
queda ou destruigao 1

4

durante a decolagem
ou a aterrissagem

E841 Outros acidentes, ou nao especificados, de uma aero-
nave a motor

Inclui: acidente SAI de uma aeronave
colisao de uma aeronave com qualquer objeto durante o
transito

explosao ocorrida em uma aeronave durante o transito
fogo ocorrido em uma aeronave durante o transito
qualquer acidente de uma aeronave a motor durante o

transito ou quando nao se especifique se durante o
transito, a decolagem ou a aterrissagem

queda, destruigao ou naufragio SAI de uma aeronave

E842 Acidente de uma aeronave nao motorizada

Inclui: qualquer acidente ocorrido a:
balao (aerostatico)
planador

E843 Queda ocorrida dentro de, s6bre ou de uma aeronave

Inclui: acidente ocorrido ao subir ou descer de uma aeronave
de qualquer tipo

queda dentro de, sobre ou de uma aeronave (de qualquer
tipo) durante o transito, a decolagem ou a aterrissa
gem, exceto aquelas que sejam o resultado de um aci-
dente da aeronave

E844 Outros acidentes especificados de transporte aereo

Inclui: aspirado para dentro das turbinas
de propulsao a jato

envenenamento por mon6xido de car
bono originado em uma aeronave
em transito

impacto por:
aeronave
objeto que cai de uma aeronave

lesao pela:
queda involuntaria com pára-quedas
helice em rotagao
maquinaria de uma aeronave

sem acidente
da aeronave
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Exclui: enjGo por viagem aerea (E903)
efeitos (da, das):
baixa temperatura (E901)
grandes altitudes (E902)

lesao ocasionada por queda em pára-quedas
devida a acidente de uma aeronave (E840-E842)

E845 Acidente de nave espacial

Inclui: qualquer acidente
de plataforma de langamento
de voo de nave espacial

ENVENENAMENTOS ACIDENTAIS POR DROGAS E MEDICAMENTOS
(E850-E859)

Inclui: super-dosagem acidental de drogas assim como drogas
nao apropriadas administradas por engano

Exclui: complicaçoes e acidentes ocorridos pela administraçao
de anestesicos para fins de cuidados medicos (E930-
-E936)

dermatite por contacto devida a drogas e medicamentos
(692.3)

efeitos adversos de drogas e medicamentos (E930-E936)
reaçoes idiossincrasicas e de hipersensibilidade a dro

gas administradas com propositos terapeuticos, diag-
nesticos, ou outros (E930-E936)

Ver o Indice Alfabetico para as drogas especdficas que devem
ser classificadas nas subdivisoes de quatro algarismos.

E850 Envenenamento acidental por antibi6ticos e outras subs
tancias antiinfecciosas

E850.0 Penicilina, qualquer tipo

E850.1 Antibióticos antimicoticos

E850.2 Cloranfenicol

E850.3 Eritromicinas, estreptomicinas, tetraciclinas

E850.4 Outros antibioticos

E850.5 Sulfonamidas

E850.6 Arsenicais antiinfecciosos

E850.7 Prata e seus compostos

E850.8 Derivados da quinolina e da hidroxiquinolina

E850.9 Outras substancias antiinfecciosas
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E851 Envenenamento acidental por hormonios e seus substitu-
tos sintéticos

E851.0 Hormonios supra-renais

E851.1 Andrógenos e anab¿licos análogos

E851.2 Estrógenos

E851.3 Insulina e outros anti-diabéticos

E851.4 Extratos do Zlóbulo anterior da hipofise

E851.5 Extrato do I¿bulo posterior da hipófise

E851.6 Progestógenos

E851.7 Tireoide e seus derivados

E851.8 Agentes anti-tireóideos

E851.9 Outros hormonios e seus substibutos sinteticos

E852 Envenenamento acidental por substancias de açao princi
palmente geral e hematol6gica

E852.0 Anti-histam-nicos e antieméticos

E852.1 Anti-neoplasicos

E852.2 Outros agentes que influem sobre o equiUbrio eletro-
Zltico, calórico e hidrico

E852.3 Vitaminas

E852.4 Outros agentes de agao geral

E852.5 Ferro e seus compostos

E852.6 Anti-coagulantes

E852.7 Produtos a base de vitamina K

E852.8 Outros coagulantes

E852.9 Outras substancias de ag&o principalmente hematoligica

E853 Envenenamento acidental por analgesicos e anti-piréti-
cos

E853.0 Derivados do opio e sintéticos análogos

E853.1 Salicilatos e similares

E853.2 Cincofeno e similares

E853.3 Colchicina

E853.4 Derivados da anilina
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E853.5 Outros derivados de aZcatrao de hulha

E853.9 Outros analg¿sicos e anti-piréticos

E854 Envenenamento acidental por outros sedativos e hipn6-

ticos

E854.0 Barbitúricos

E854.1 Hidrato de cloral

E854.2 Paraldehido

E854.3 Brometos

E854.9 Outros sedativos e hipnoticos

E855 Envenenamento acidental por drogas que atuem sobre o
sistema nervoso autónomo e por drogas psicoterapeu-
ticas

E855.0 Anti-depressivos

E855.1 Tranquilizantes

E855.2 Outros agentes psicoterapeuticos

E855.3 Parassimpaticomiméticos (colinérgicos)

E855.4 Parassimpaticoliticos (anticolinergicos)

E855.5 Simpaticomiméticos (adrenérgicos)

E855.6 Relaxantes do sistema nervoso autonomo

E855.9 Outros

E856 Envenenamento acidental por outros agentes depresso-
res e estimulantes do sistema nervoso central

E856.0 Anti-convulsivantes

E856.1 Relaxantes dos m~sculos do esqueleto

E856.2 Gases anestesicos

E856.3 Outros depressores do sistema nervoso central

E856.4 Anfetamina

E856.8 Outros estimulantes do sistema nervoso central

E856.9 Outros e os nao especificados

E857 Envenenamento acidental por drogas que atuem princi-
palmente sóbre o aparelho cardiovascular

E857.0 Cardiodepressores

E857.1 Cardiotinicos

CAUSqA EXTERNA DA LESAO 345



346 LISTA TABULAR

E857.2 Anti-lipimicos

E857.3 GangliopZlégicos

E857.4 Vasodilatadores

E857.5 Outros hipotensores

E857.6 EscZerosantes

E857.9 Outros

E858 Envenenamento acidental por drogas que atuem principal
mente sobre o aparelho gastrintestinal

E858.0 Antiácidos e antidiarré'icos

E858.1 Catárticos irritantes intestinais

E858.2 Catarticos emoZientes

E858.3 Catérticos salinos

E858.4 Rehidratantes do b¿Zo fecal

E858.5 Outros catarticos

E858.6 Eméticos

E858.9 Outros

E859 Envenenamento acidental por outras drogas e medicamen-
tos nao especificados

E859.0 Anestésicos locais

E859.1 Diuréticos mercuriais

E858.2 Derivados da xantina

E859.3 Outros diuréticos

E859.4 Produtos que atuam diretamente sobre os ossos e os mús
culos

E859.5 Linimentos

E859.6 Unguentos

E859.7 Outras drogas de uso externo

E859.8 Outras drogas especificadas

E859.9 Drogas nao especificadas
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ENVENENAMENTOS ACIDENTAIS POR OUTRAS SUBSTANCIAS SOLIDAS E LI-
QUIDAS (E860-E869)

Exclui: dermatite por contacto com:
detergentes (692.0)
dissolventes (692.2)
oleos e graxas (692.1)
outras substancias químicas (692.4)

E860 Envenenamento acidental por alcool

Inclui: alcool (de):
grao
madeira
desnaturalizado
etilico
industrial
metílico
desodorizado

destilados alcoolicos (qual-
quer, como o amílico, o
butílico e o propílico)

espirito:
columbiano ou de Columbia
metilado

E861 Envenenamento acidental por substancias empregadas
para limpeza e polimento

Inclui: cera para automovel
detergentes sinteticos
PO
produtos t de sabao

quaisquer j
produtos para lavagem

e limpeza da cabeça
("shampoo")

substancias para dar lustre
a:

metais
pavimentos
prata
porcelana

tetracloreto de carbono
(liquido)

E862 Envenenamento acidental por substancias desinfetan-
tes

Inclui: desinfetantes domesticos ordinariamente nao aplicados

a pessoas
agentes liberadores de cloro
compostos de amonio
cresol (compostos)
formalina ou formol
¿leo de pinho

E863 Envenenamento acidental por substancias utilizadas
como tintas e vernizes

Inclui: cores, ou tintas a 6leo
lacas
tintas, exceto as de chumbo
produtos para branquear ou caiar
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E864 Envenenamento acidental por produtos de petróleo e ou
tros solventes

Inclui: acetona
benzina
bissulfeto de carbono
dissolventes (indus-

triais)
espirito:
branco
mineral

gasolina

nafta
per t leo
querosene
tetracloretileno
tolueno
terebintina

Exclui: o gas liquefeito de petr¿leo (E871)

E865 Envenenamento acidental por pesticidas, fertilizantes
e adubos

Inclui: farinha de ossos
fertilizantes paten-

tados
fungicidas
guano

herbicidas
inseticidas
sangue dessecado
veneno para matar roedores

E866 Envenenamento acidental por metais pesados e seus va-
pores

Inclui: antimonio (e seus compostos)
(e vapores)

arsenico (e seus compostos)
(e vapores)

chumbo (e seus composto: in-
clusive tintas e vapGres)

mercurio (e seus compostos)
(e vapores)

)1

]1
de qualquer procedan-

cia ou fonte, exceto
medicamentos ou ve-
nenos

E867 Envenenamento acidental por substancias corrosivas e
cáusticas nao classificadas em outra Darte

Inclui: acido, qualquer
acido fenico carbolico

(fenol)
agentes oxidantes e

redutores
alcali (caustico)
aromaticos corrosivos

caustico SAI
soda caustica
qualquer substancia nao me-
dicinal de agao local for
temente destrutiva

E868 Envenenamento acidental por alimentos nocivos e plan-
tas venenosas

Inclui: bagas venenosas
cicuta
cogumelos venenosos
erva venenosa
fungos utilizados como

alimentos

mariscos nocivos
meimendro
peixes nocivos
sementes de Laburnum
setas venenosas
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E869 Envenenamento acidental por outras substancias s6li-
das e liquidas, ou nao especificadas

Inclui: branqueadores
colas e adesivos
corantes
Cosmeticos
protetores

ENVENENAMENTOS ACIDENTAIS POR GASES E VAPORES (E870-
E877)

E870 Envenenamento acidental por gis distribuido por tubu-
lagao

Inclui: gis de:

tabulaçao ou tubo(natural) (manufaturado)
hulha SAI
iluminaçao
liquefeito de petr6leo distribu•do mediante tubos

(puro ou misturado com ar)
rua

monoxido de carbono originado pela combustao incomple-
ta do gas distribuido pela tubulagiao

E871 Envenenamento acidental por gás liquefeito de petró-
leo distribu•do mediante recipientes m6veis

Inclui: butano
propano
outros hidrocarnetos liquefeitos distribuidos em reci-
pientes moveis

monoxido de carbono originado pela combustao incomple-
ta dos gases acima mencionados

E872 Envenenamento acidental por outros gases de ilumina-
gço

Inclui: acetileno
outros gases usados para a iluminaagio, aquecimento ou
para cozinha

E873 Envenenamento acidental por gas de escape de veiculos
a motor

Inclui: gas de escape de:
bomba a motor
maquinas a motor a gas
trator agricola, nao em circulagao ou transito
velculo a motor> nao em circulaagio ou transito
qualquer tipo de motor de combustao, exceto em em-

barcaçoes

Exclui: envenenamento por monoxido de carbono por (um, uma):
aeronave em transito (E844)
embarcagao, navegando ou parada (E838)
velculo a motor em transito (E818)
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E874 Envenenamento acidental por mon6xido de carbono origi
nado pela combustao incompleta de combustiveis de
uso doméstico

Inclui: monoxido de carbono originado pela couLmbustao incomple-
ta de:

coque

hulha em fogoes domesticos ou lareiras, etc.
madeira
querosene

Exclui: envenenamento por monoxido de carbono devido a fumaça
e emanaçoes produzidas por incendio (E890-E893)

E875 Envenenamento acidental por outros gases que conte-
nham mon6xido de carbono

Inclui: monoxido de carbono proveniente de:
combustao incompleta de combust{veis para uso indus-

trial
gas de altos-fornos ou fornos de fundiçao
vapores de fornos

E876 Envenenamento acidental por outros gases e vapores

Inclui: amoniaco eter (vapSres) exceto quando
anldrido carbonico usado como anestesico
cloro gas (de):
cloroformio (vapores) ácido cianidrico

exceto quando cianureto
usado como aneste- dicianog^nio

sico tetracloreto de carbono (va-
cloreto de cianogenio pores)

Exclui: efeitos dos gases usados como anestesicos (E930-E936)
emanaçoes e vapores devidos a incendio ou explosao

(E890-E899)
vapores de metais pesados (E866)

E877 Envenenamento acidental por gases e vap6res nao espe-
cificados

Inclui: envenenamento acidental por gases, emanagoes e vapores
SAI

QUEDAS ACIDENTAIS (E880-E887)

Exclui: agressao por outra pessoa (E967, E968)
quedas:

ao subir, ou descer, de um veiculo de transporte
(E800-E845)

em, ou de, velculos de transporte (E800-E845)

E880 Queda em, ou de, escadas ou degraus

Inclui: queda em ou de:
escadas
escada rolante automática
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E881 Queda em, ou de, escadas de mao ou andaimes

Inclui: andaime
escada:

de mao
portatil

escadinha

E882 Queda de, ou fora de, um edificio ou outro tipo de
construçao

Inclui: queda de:
balcoes
edificios
janelas
mastro de bandeira
paredes
pontes

Exclui:

E883

queda de:
telhados
t8rres
torrinhas ou torres pequenas
viadutos

desabamento de um edificio ou outra construçao (E916)

Queda dentro de um buraco ou outra abertura na super-
fície

Inclui: queda dentro de:
buracos
cavidades
covas
diques
doca seca

fossa

E884

Inclui:

queda dentro de:
pedreira
poços (de mina)
socava
tanques

Outras quedas de um nivel a outro

queda de:
alcantilados ou
rochas escarpadas

arvores
barragem
cadeiras
camas

queda de:
meda, pilha ou montao, de

feno
mesas
moveis
velculos estacionados

E885 Queda no mesmo nivel por escorregao, tropeçao ou
traspes

Inclui: traspes ou tropeçao
(com, em):

capacho ou lona
objeto pequeno
meio-fio de rua
tapete

deslizamento ou escorregao em:
gelo
lama
neve
oleo

Exclui: a devida a ataque por animal (E906)

E886 Queda no mesmo nivel por colisao com, ou empurrao dado
por outra pessoa

Inclui: tranco ou bote em esportes
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E887 Outras quedas, ou nao especificadas-

Inelui: queda:
acidental SAI
no mesmo nivel>nao classificada em outra parte

fratura SAI

ACIDENTES CAUSADOS PELO FOGO E CHAMAS (E890-899)

Inclui: asfixia ou envenenamento devido a incindio (deflagra-
çao ou combustao)

queimadura causada pelo fogo

Exclui: fogo em qualquer veículo de transporte que nao seja um
veiculo de motor estacionado (E800-E845)

E890 Acidente causado por incendio em uma habitaçao parti-
cular

Inclui: incendio em:
alojamento
apartamento
acampamento
carrogao
casa (de):

SAI
hospedes
pensao

vivenda ou habi-
tagao

queda de
deslocamento

de
impacto dado

por
objeto que
caia de

salto de
1

uma habítaçao
particular
em chamas

E891 Acidente causado nor incendio em outros edificios ou

em outros tiDos de construeao

Inclui: incendio em:
armazem
dormitorio de insti-

tuto educacional
escola
fabrica
hospital
hotel
igreja
lar oara convales-

centes, para an-
ciaos
e outros lares
analogos

loja comercial
teatro

queda de
desabamento

de
impacto dado

por
objeto que
caia de

salto de 1 edificio,ou ou
tro tipo de
construgao,
em chamas
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E892 Acidente causado por incendio em lugares que nao sejam
edificios ou outras construçoes

Inclui: fogo (nao controlavel) (de) (um):
bosque
erva
feno
madeira de construçao
mina
prado
relva
selva
tunel
velculo de transporte (qualquer) exceto em transito

ou ao subir ou descer do mesmo

E893 Acidente causado por combustao das vestes

Inclui: roupas nas quais pegou fogo, mas sem
vestes de dormir J mençao de incendio

Exclui: a combustao de roupas de cama (E898)

E894 Acidente causado por combustao de material altamente
inflamavel

Inclui: benzina
fosforos
gasolina
querosene
petroleo

Exclui: o material explosivo (E923)

E895 Acidente causado por fogo controlado em uma habitaqao
particular

Inclui: queimaduras por fogo normal, como o de cozinha, fogoes

ou fogareiros (de carvao, de carvao de lenha, de e-
letricidade, de gas, de madeira) em uma habitaçao
particular (como as indicadas em E890)

Exclui: o envenenamento por monoxido de carbono devido a com-
bustao incompleta de materiais combustiveis (E874)

E896 Acidente causado por fogo controlado em outro edificio
ou outras construgoes

Inclui: queimaduras por fogo normal, como o de cozinha, fogoes

ou fogareiros (de carvao, de carvao de lenha, de
eletricidade, de gas, de madeira) em outro edifLcio
ou outras construçoes (como as indicadas em E891)

Exclui: o envenenamento por monoxido de carbono devido a com-
bustao incompleta de materiais combustíveis (E874)
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E897 Acidente causado por fogo controlado em um lugar que
nao seja um edificio ou outra construgao

Inclui: braseiro
fogacho
fogueira
queima de reslduos

I
1 controlado(a)

Exclui: combustao de roupas por fogo controlado (E893)
incendio nao ocorrido em um edificio (E892)

E898 Acidente causado por outros fogos ou chamas especifi-
cados

Inclui: queimaduras por:
cachimbo
charuto
cigarrilhas
cigarros

queimadura por:
fogo que pegue em
roupas de cama

fosforos
isqueiros

(de balso)
magaricus

Exclui: combustao de:
material altamente inflamavel

(E894) que se originem
vestes (E893) nos mesmos

incendio (conflagraçao) (E890-E892)
queimaduras por objetos quentes que nao produzam chama

ou fogo (E924)

E899 Acidente causado por fogo nao especificado

Inclui: queimaduras SAI

ACIDENTES DEVIDOS A FATORES NATURAIS E
AMBIENTAIS (E900-E909)

E900 Calor excessivo

Inclui: acaloramento febre termica
apoplexia ictus solaris
ataque insolasao
caibras pelo siriases
esgotamento calor superaquecimento
febre termoplegia
prostragao
efeitos (da, do, dos):

calor gerado por velculos de transporte
clima tórrido
lugares calorosos
temperatura ardente

Exclui: a queimadura solar (692.8)
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E901 Frio excessivo

Inclui: congelaçao
esgotamento pelo

frio

exposiçao ao frio
geladura
pe de trincheira

Exclui: as Glceras de frio (443.2)

E902 Pressao atmosferica alta e haixa

Inclui: aéro-otite media
aerossinusite
anoxia produzida por

grandes altitudes
barotrauma (otitico)

(dos seios para-
nasais)

doenga (do, dos):
alpina
Andes
ar comprimido
aviadores

doenga (das, do, dos):
caixSes (de):

ar comprimido
submersos

montanhas
embolia gasosa (de qualquer
localizao) traumática

hipobaropatia
paralisia } dos mergulha-
paresia J dores

E903 Efeitos dos movimentos em viagem

Inclui: enjoo ocasionado por viagem:
SAI
aerea
maritima
terrestre

E904 Fome, sede, exposiqao aos elementos e negligencia

Inclui: abandono do recem- inaniçao devida a fome ou a
nascido sede

desamparo indigencia
desatençao ao nascer ou privaçao de alimentos ou de
depois do nascimento agua

exposiçao a intemperie
(exceto ao calor ou ao
frio excessivo)

falta de cuidado de lactentes
negligencia no 1

Exclui: desnutriçao (269.9)
fome, sede e exposigao aos elementos resultantes de

acidentes relacionados com meios de transporte
(E800-E845)

qualquer situacao que resulte de intençao homicida
(E968)
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E9n5 Mordedura e picadas de animais e insetos venenosos

Inclui: mordedura de:
animal de mar,

venenoso
aranha
centopeia
serpente

mordedura ou picada
venenosa

picada de:
abelha
os corpisno
inseto
vespa

Exclui: as mordeduras e picadas de animais nao venenosos
(E906)

E906

Inclui:

Outros acidentes causados por animais

derrubamento por um
cavalo ou por outro
animal

chifrada 1 de um
coice ) animal
lesao 1
pisamento por um animalpísamnto}

Exclui: acidentes de transporte
(E800-E845)

mordeduras e picadas de
tropeçao, ou traspes ou

E907

Inclui:

Raio

lesao ou morte por:
faisca
raio

E908 Cataclismo

Inclui: qualquer iesao por:
aguaceiro
chuva torrencial
ciclone
erupgao vulcanica
furacao
inundaçao

E909 Acidentes devidos a
tais

mordedura de:
animal (qualquer)

inseto (nao venenoso)
rato

nvolvendo animais de sela

nimais venenosos (E905)
ueda, contra um animal (E885)

choque
fulminaçao
sacudidura
sideraçao

por raio

qualquer iesao por:
ressaca
terremoto
tornado
torvelinho
tromba d'agua

outros fatores naturais e ambien-

Inclui: qualquer lesao (asfixia, afogamento, sufocagao ou sub-
mersao) por:

avalancha
desabamento

lesao por granizo

Exclui: calor excessivo (E900)
frio excessivo (E901)
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OUTROS ACIDENTES (E910-E929)

E910 Afogamento e submersao acidentais

Inclui: caibra dos nadadores
imersao

Exclui: os ocorridos como conseqUencia de:
acidentes de transporte (E800-E845)
cataclismo (E9083E909)

E910.0 Em atividade de recreagao

Inclui: caça exceto quando rea-
lizada em uma em-pesca
barcaçao

eogos } aquatico(s) -
mergulho
natacao

passar a vau (rio ou ou-
tra corrente de agua)

patinaçao sUbre o galo

E910.9 Outros ou nao especificados
)

E911 Aspiragao e ingestao de alimentos que provoquem obstru
çao ou sufocagao

Inclui: asfixia por:
alimentos (de qualquer

tipo)
vomitos

obstruçao, por alimentos
(de qualquer tipo,
inclusive os alimen-
tos regurgitados) da
laringe e outras
vias respiratorias
e do tubo digestivo

sufocaçao por:
alimentos
vamitos

E912 Aspiraçao e ingestao de qualquer outro objeto que pro-
voque obstrugço ou sufocaçao

Inclui: asfixia fleuma
obstruçao por muco
sufocaçao J qualquer objeto, exceto alimentos,

que penetre pela boca ou pelo
nariz

bola de gude
feijao introduzida(o)(s) no
outros corpos estranhos nariz

E913 Sufocagao mecánica acidental

Exclui: sufocaçao mecanica por aspiraçao ou ingestao aciden-
tais de:

alimento (E911)
corpo estranho (E912)

CAUSA EXTERNA DA LESIOO 357



T.TqTA TABULAR

E913.0 Aa cama ou no bergo

Inclui: afogamento
asfix-ia
estrangulamento
sufocaçao

E913.9

Inclui:

1lL[
causada(o) por ou em (a, as, o):
babadouro
berco
cama
carrinho de criança
roupas de cama

Outras, ou nao especificadas

asfixia ou sufocagao(por):
afundamento
agentes externos SAI
desprendimento de terra ou de outra materia
mecanica
pressao

lesao por afundamentos SAI
sufocagao (dentro de):

SAI
refrigerador

Exclui: asfixia ou sufocaçao por explosao (E921,E923)

E914 Penetraçao acidental de
anexos

Inclui: penetragao de:

corpo estranho
(qualquer)

líquido nao corrosivo
oleo
p6
substancia solida

E915 Penetraqao acidental de
cio natural

corpo estranho no o1ho e seus

dentro
de

aparelho lacrimal
canais e gliandulas

lacrimais
iris
musculo ocular
olho (qualquer par-

te)
orbita
palpebra
saco conjuntival

corpo estranho em outro orifi-

Inclui: penetragao acidental de corpos estranhos, exceto ali-
mentos, (na, nas, no, nos):

baca
bronquio
faringe
laringe
nariz
pulmao
traqueia
vias:

nasais
respira-

torias

causando
lesao, mas
sem
obstrugao
ou sufoca-
ao
çao

aparelho
digestivo

bexiga
esofago
estomago
intestinos
ouvido
reto
uretra
tubo

digestivo
vagina

causando
lesao ou
olbstru-

çao

__IVli~ R
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Exclui: asfixia e obstrugao das vias respiratorias por:
alimentos (E911)
outros objetos (E912)

E916 Impacto acidental causado Dela queda de um objeto

Inclui: afundamentos
desabamento de edift-

cios,exceto por in-
cendio

desprendimento de:
neve
terra

Exclui: queda de um objeto em:
acidentes de transporte
cataclismos (E908>E909)

objeto:
projetado (E917)
posto em movimento por:

arma de fogo (E922)
explosao acidental de

queda de:
tronco
objeto (qualquer)
pedra ou rocha

(E800-E845)

recipiente a pressao (E921)

E917 Impacto acidental contra objetos

Inclui: choque dentro de ou contra
colisao com
impacto por
pisada em
pontape em J

objeto (em movimento) (es
tacionario) (projetado)

pessoa

Exclui: queda devida a:
colisao com outra pessoa (E886)
tropeçao contra um objeto tE885)

impacto por:
objeto que caia (E916)
projetil de arma de fogo (E922)

E918 Acidente devido a aDrisionamento dentro de, ou entre,
objetos

Inclui: apertado
colhido
comprimido
esmagado 1~

dentro de um objeto
entre objetos:

em movimento
estacionarios e em movimento

E919 Acidente causado por esforço excessivo e movimentos
muito vigorosos

Inclui: esgotamento devido a exercicio excessivo
esfor9o excessivo em ato de levantar, empurrar ou pu-

xar
lesao ocorrida em ato de dobrar, estirar ou torcer
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E920 Acidente causado por instrumentos cortantes ou pene-
trantes

Inclui: queda sobre 1 objeto: ( acidental de
lesao afiado corte de qual-

acidental aguado ferme ..... n quer parte
por J ponteagudo punti- do corpo

forme l q u rpa
E920.0 Ferramentas de mao motorizadas

Inclui: cortador de grama 1
maquina de cortar sebe motorizada(o)
serrote ou serra de mao J

E920.1 Outras ferramentas de mao

Inclui: ancinho pa
chave de fenda raste1lo
cisalha serrote
enxada tesoura
faca
machado

E920.2 Outras mdquinas

Inclui: maquina para cortar metal
cortador de carne
moinho de carne
serra circular

E920.8 Outros

Inclui: cravos lasca de madeira
estilhaços vidro quebrado

E920.9 Nao especiíficados

E921 Acidente causado pela explosao de um recipiente sob
pressao

Inclui: explosao acidental de recipientes sob pressao, facam
ou nao parte de uma máquina

Exclui: explosao de um recipiente sob pressao em um velculo de
transporte (E800-E845)

E921.0 Caldeiras

Inclui: aquecedor de agua (incluindo aquecimento)
encanamento de agua ou de vapor
tanques de agua

E921.1 Cilindros de gas

Inclui: tanques de ar
tanques de gas comprimido

E921.8 Outros

Inclui: explosao de qualquer outro recipiente sob pressao
fervedores sob pressao
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E922 Acidente causado por arma de fogo

Inclui: tiro SAI
ferimento por arma de fogo SAI

bala (arma automatica) (pistola) (rifle)
lesao por disparo (arma de fogo)

1labareda (pistola Verey)

Exclui: lesao acidental devida a projetil explosivo (E923.8)

E922.0 Auto-infligido acidentalmente

E922.9 Outros ou nao especificados

E923 Acidente causado por material explosivo

Inclui: queimaduras e outras lesoes ocasionadas por explosao

Exclui: explosao ocorrida em qualquer veiculo de transporte,
exceto nos veiculos a motor estacionados (E800-E845)

incendios devidos a explosao (E890-E899)

E923.0 Pogos de artificio

E923.1 Materiais explosivos empregados em demoligao

Inclui: espoleta dinamite
detonador explosivo (qualquer) usado

em operaçoes de demolieao

E923.2 Gases explosivos

Inclui: acetileno
butano
explosao SAI em

uma mina
gas de hulha ou de carvao
gasolina, emanaçoes
grisu
metano
propano

E923.8 Outros

Inclui: bomba explosao em:
capsula armazem de gráos
granada depsito de mun es
mina fabrica es

projetil explosivo
torpedo

E923.9 Nao especificado

Inclui: explosao SAI
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E924 Acidente causado por substancias quentes, por liquido
corrosivo e pelo vapor

Inclui: queimadura ou escaldadura por:
acido (de qualquer especie)
calor procedente de utensilios eletricos
llquido fervente
metal fundido ou derretido
objetos quentes
substancias corrosivas
vapor

Exclui: complicagoes de procedimentos
incendios (E890-E899)
queimaduras:

SAI (E899)
devida a:

deglutigao de substancias
irradiagao (E926)

terapeuticos (E930,E931)

corrosivas (E860-E869)

E925 Acidente causado pela corrente elétrica

1
Inclui: choque eletrico

eletrocuçao
queimadura por

corrente ele-
trica

arame ou fio (de):
alta voltagem
descoberto

tomada (soquete) aber-
ta

trilho carregado de
eletricidade

utensilio eletrico
com defeito

Exclui: queimadura pelo calor gerado por utensrlio eletrico
(E924)

raio (E907)

E925.0 InstaZagao elétrica ou aparelhos elétricos no lar

E925.1 InstaZaqao eletrica ou apare¿hos e2etricos em indús-
tria

E925.8 Outros

Inclui: instalagao eletrica ou utensilios em, ou dentro de:
campo aberto
ediflcios pubicos
escolas
estabelecimentos residenciais
fazenda, exceto na casa da fazenda

E925.9 Nao especificado

Inclui: choque eletrico SAI

eletrocuçao SAI

queimadura por corrente eletrica SAI
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E926 Acidente causado por irradiaçoes

E926.0 Aeo ionizantes

Inclui: lampada de:
raios infravermelhos
raios ultravioletas
magarico de soldar

radiagao natural

Exclui: complicaçoes da irradiagao nos procedimentos medicos
e cirurgicos (E930-E936)

queimadura solar (692.8)

E926.1 Ionizantes

Inclui: exposigao excessiva (ao, aos,as):
isotopos (varios)
radium
raios X
substancias radioativas

Exclui: cancer devido a irradiaçao (173)
complicaçoes da irradiaçao nos procedimentos medicos

e eirurgicos (E930-E936)
funcionamento defeituoso da instalaçao de energia ato-

mica em um transporte por agua (E838)
operagoes de guerra (E996)
queimadura solar (692.8)

E927 Acidentes de veiculos nao classificáveis em outra par-
te

Inclui: qualquer acidente nao classificavel nas categorias pre
cedentes, que afete:

automotores industriais
bonde, vagoneta ou trem subterraneo, em minas e pe-

dreiras
carrinho de:

mao
vagoes para transporte de minerio em minas de car-

vao
uma roda

carro ou vagao movido por tragao de:
cabo, mas nao sobre trilhos

elevadores
vagao manual
vagoneta
veiculo (de) (para):

motor estacionado, mas nao na via publica
transporte de bagagem nas estaçoes
transporte de toras ou de troncos de arvores
usado somente em predios industriais

treno e veiculos para a neve ou galo
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E928 Acidentes com máquina nao classificaveis em outra
parte

Inclui: qualquer acidente nao classificavel has categorias pre
cedentes que afete:

aparelho para igar ou levantar pesos

aspirador de po

cabo para reboque

calandra (eletrica)

carrinho para transporte de bebidas

cortador de grama

comoressor de estradas

descaroçadora de algodgo

draga

elevador (em) (de):

graos

minas

equipamento de aquecimento (eletrico) (nao eletrico)

equipamento mecanico de leiteria

guindaste

lavadora (eletrica)

máquina (de) (para):

coser (eletrica)

m¿quina-ferramenta

fixa

passar

polir ou dar brilho em certos tecidos ou papel

maquinaria (de):

agrcola

construgao

debulhar

domastica

estrada

industrial

minas

pedreira

perfurar

recreagao

bate-estacas
misturadora
montanha russa
pa mecanica ou de vapor
plataforma giratoria

rastelo para feno

rebocadores de esqui
serraria
trator
turbina
vassoura mecanica para varrer tapetes
ventilador
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E929 Outros acidentes, ou nao especificados

Inclui: acidente SAI
baixa (neo devida a guerra)
decapitagao
desfigurado
derrubado quando declarados como
ferido infligidos acidental
golpe ou pancada SAI mente, mas nao espe-
lesao em qualquer parte cificados de outra

do corpo ou em parte maneira
nao especificada

morte SAI
mutilado

Exclui: fratura SAI (E887)
lesoes das quais se ignore se foram acidental ou in-

tencionalmente infligidas (E980-E989)

COMPLICAÇOES E ACIDENTES PROVOCADOS POR INTER-
VENÇOES CIRúRGICAS E MEDICAS (E930-E936)

Inclui: complicaçoes resultantes de procedimentos m-dicos e ci
rurgicos, tais como:

dose excessiva de um anestésico
choque anafilatico
doenqa do soro durante uma injegao ou trans-
hemolise fusao
reagao
falta de oxigenio durante a anestesia
hemorragia tardia em um tratamento cirurgico
hepatite serica com data de comSgo dentro dos 8 me-

ses seguintes a:
injeçao (v.g. drogas, vacinas, analise de sangue,

provas cutaneas)
transfusao de sangue ou de produtos hematicos

infecçao ou sepse
queimaduras ocasionadas pela aplicaçao de raios X ou

de substancias radioativas
queimaduras ou escaldaduras ocasionadas pela aplica-

çao de medicamentos pela via externa
reagoes (idiossincráticas) a drogas e a produtos bio

logicos

Exclui: dermatite por contato devida a drogas e a medicamentos
(692.3)

dose excessiva de droga e droga dada por engano (E850-

E859)

efeito tardio de procedimentos medicos e cirurgicos

(E947-E949)
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E930 Complicaqoes e acidentes provocados por procedimentos
terapeuticos operat6rios

E930.0 Por intervengoes cirurgicasexceto as devidas a anes-
tesia

E930.1 Pela anestesia administrada durante intervengio ci-
rurgica

E930.2 Por infusao ou transfusao administrada durante uma in-
tervengao cirurgica

E930.9 Por outros procedimentos durante intervenglo
cir4rgica

Inclui: administraçao de drogas e de produtos biologicos
aplicaao de raios X e de substancias radiativas

E931 Complicaqoes e acidentes provocados por outros procedi
mentos terapeuticos, oQu.nao especificados

E931.0 Pelo uso de raios X e de substancias radioativas

E931.1 Pela administragao de drogas e de produtos biologicos

E931.2 Por infusao ou transfusao

E931.3 Por aplica9oes locais

E931.8 Por outros procedimentos terapeuticos

E931.9 Por procedimentos terapeuticos nao especificados

E932 Complicaqoes e acidentes provocados por procedimentos
usados com fins diagnosticos

E932.0 Por procedimentos cirúrgicosexceto os devidos a anes-
teseia

E932.1 Pela administragao de anestesia

E932.2 Pelo uso de raios X ou de substancias radioativas

E932.3 Pela administragao de drogas e de produtos biologicos

E932.8 Por outros procedimentos usados para diagnóstico

Inclui: cateterismo
colheita de sangue para exame

E932.9 Por procedimentos de diagnóstíco-nao especificados

E933 Complicaçoes e acidentes provocados por vacinas bacte-
rianas empregadas com fins profilaticos

E933.0 Pela vacina B.C.G.

E933.1 Pela vacina contra as febres tif¿ide e paratifoide

E933.2 Pela vacina contra a colera
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E933.3 Pela vacina contra a peste

E933.4 Pela vacina contra o tétano

E933.5 Pela vacina contra a difteria

E933.6 PeZa vacina contra a coqueluche, inclusive as combina-
goes que contenham um componente pertussis

E933.8 Por outras vacinas bacterianas ou nao especiífica-
das

E933.9 PeZas vacinas bacterianas mistas, exceto as combina-

goes que contenham um componente pertussis

E934 Complicaqoes e acidentes provocados por outras vacinas
empregadas com fins profiláticos

Inclui: encefalite
erupqao cutanea pos vacinal
sepse ou infecgao

E934.0 Pela vacina contra a variola

Inclui: vacnia (ou vacina) generalizada

E934.1 PeZa vacina contra a raiva

E934.2 PeZa vacina contra o tifo

E934.3 PeZa vacina contra a febre amareZa

E934.4 PeZa vacina contra o sarampo

E934.5 PeZa vacina contra a poliomieZite

E934.6 Por outras vacinas, ou nao especificadas, contra

doengas produzidas por virus ou rickdttsias

E934.7 Por vacinas mistas contra doengas produzidas por virus,
rickdttsias e bacterias, exceto as combinaçoes que
contenham um componente pertussis

E934.9 Por outras vacinas ou nao especificadas

E935 Complicagoes e acidentes provocados por outros proce-
dimentos empregados com fins profiláticos

Inclui: apendicectomia
circuncisao profilatica
esterilizaçao
outros procedimentos profilaticos, exceto a vacinaçao

E935.0 Por procedimentos cirurgicos profiláticos exceto os
efeitos da administragao da anestesia

E935.1 PeZa anestesia administrada durante os procedimentos
profilZáticos
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E935.2 Pela administragao de raios X e de substancias radioa-
tivas com fins profiláticos

E935.3 Pela administragiao de drogas e de produtos biológicos
com fins profi7aftiaos

E935.9 Por outros procedimentos e pelos nao especificados, em
pregados com fins profiláticos

E936 Complicacoes e acidentes provocados por outros procedi
mentos nao terapeuticos

Inclui: circuncisao ritual
procedimentos empregados com fins esteticos

E936.0 Por intervengoes cirúrgicas, exceto as devidas a admi-
nistraqao da anestesia

E936.1 Pela administragao da anestesia

E936.9 Por outros procedimentos ou neo especificados

Inclui: administraçao de drogas e de produtos biologicos
aplicagao de raios X e de substancias radioativas

EFEITOS TARDIOS DAS LESOES PROVOCADAS POR ACIDENTES
(E940-E949)

E940 Efeitos

Inclui: efeitos
E823

E941 Efeitos

Inclui: efeitos
E807,

E942 Efeitos

Inclui: efeitos
E877

E943 Efeitos

Inclui: efeitos
E887

E944 Efeitos

Inclui: efeitos
E899

tardios de acidente de veiculo a motor

tardios de acidentes classificaveis em E810-

tardios de outros acidentes de transporte

tardios dos acidentes classificaveis em E800-
E825-E845

tardios de envenenamento acidental

tardios dos acidentes classificaveis em E850-

tardios de queda acidental

tardios dos acidentes classificaveis em E880-

tardios de acidente causado pelo fogo

tardios dos acidentes classificaveis em E890-

E945 Efeitos tardios de acidente devido a fat6res naturais
ou ambientais

efeitos tardios
E909

Efeitos tardios

efeitos tardios
E929

dos acidentes classificaveis em E900-

de outros acidentes

dos acidentes classificaveis em E910-

Inclui:

E946

Inclui:
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E947 Efeitos tardios de intervençao cirúrgica

Inclui: efeitos tardios das complicaqoes e acidentes provoca-
dos pelas intervengoes cirurgicas classificaveis em
E930.0, E932.0, E935.0, E936.0

E948 Efeitos tardios de irradiag6es

Inclui: efeitos tardios das complicagoes e acidentes resultan-
tes da irradiagao, classificaveis em E931.0, E932.2,
E935.2, E936.9

E949 Efeitos tardios de outros procedimentos médicos e ci-
rurgicos

Inclui: efeitos tardios das complica~oes e acidentes classifi-
caveis nas subcategorias restantes de E930-E936

SUICIDIO E LESOES AUTO-INFLIGIDAS (E950-E959)

Inclui: lesoes auto-infligidas especificadas como intencionais
suicidio e tentativa de suicidio

E950 Suicidio e envenenamento auto-infligido por substan-
cias solidas ou liquidas

Inclui: suicidio e envenenamento auto-infligido por qualquer
substancia solida ou liquida classificavel em E850-
E869

E951 Suicidio e envenenamento auto-infligido por meio de
gas de uso domestico

Inclui: suicidio e envenenamento auto-infligido por qualquer
gas de uso domestico classificavel em E870-E872

E952 Suicidio e envenenamento auto-infligidos por meio de
outros gases

Inclui: suicidio e envenenamento auto-infligidos por qualquer
gas classificavel em E873-E877

E953 Suicidio e lesao auto-infligida por enforcamento, es-
trangulamento ou sufocaqao

Inclui: suicidio e lesao auto-infligida por sufocagao com bol-
sa plastica

E954 Suicidio e lesao auto-infligida por submersao (afoga-
mento)

E955 Suicidio e lesao auto-infligida por armas de fogo e ex
plosivos

Inclui: suicidio e lesao auto-infligida por:
armas de fogo e explosivos classificaveis em E922,

E923
tiro ou disparo
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E956 Suicidio e lesao auto-infligida por instrumentos cor-
tantes e penetrantes

Inclui: suicldio e iesao auto-infligida por:
corte
ferimento puntiforme em qualquer parte do corpo
punhalada
qualquer instrumento classificavel em E920

E957 Suicidio e lesao auto-infligida por precipitaqao de un
lugar elevado

E958 Suicidio e lesao auto-infligida por outros procedimen-
tos e pelos nao especificados

Inclui: suicldio e lesao auto-infligida por qualquer meio, in-
cluindo os nao especificados, exceto os classifi-
caveis em E950-E957, tais como:

suicldio SAI queimaduras
eletrocuçao salto diante de um trem,
escaldadura velculo ou outro objeto
ferimento suicida SAI em movimento
fogo substancias causticas, ex-
frio extremo ceto envenenamento
meios nao especificados velculo a motor
outro objeto em movi-
mento

E959 Efeitos tardios de lesoes auto-infligidas

Inclui: morte ou incapacidade, especificada como efeito tardio
ou sequela ocorrida um ano depois, ou mais, de uma
tentativa de suicidio ou de uma lesao auto-infligida
classificavel em E950-E958

HOMICIDIOS E LESOES PROVOCADAS INTENCIONALMENTE
POR OUTRAS PESSOAS (E960-E969)

Inclui: lesoes infligidas por outra pessoa, empregando qual-
quer meio, com intenagio de lesar ou de matar

Exclui: lesoes devidas a:
intervengao legal (E970-E979)
operagoes de guerra (E990-E999)

E960 Luta, briga e violagao

Inclui: briga ou luta com
as maos, punhos ou pes

morte (norto) em luta
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Exclui: estrangulaçao homicida (E963)
lesao homicida por armas (E965, E966)
submersao homicida (E964)

E961 Ataque com substancias corrosivas ou cáusticas, exceto
venenos

Inclui: lesao ou morte provocada intencionalmente,mediante
substancias corrosivas ou causticas, tais como:

queimadura ou escaldadura por:
acido (qualquer)
substancias corrosivas

Exclui: queimaduras (por):
liquido quente (E968)
quimicas ocasionadas pela deglutiagio de uma substan-

cia corrosiva (E962)

E962 Envenenamento intencional provocado por outra pessoa

Inclui: envenenamento homicida (por qualquer solido, liquido
ou gas)

E963 Homicidio por enforcamento e estrangulamento

Inclui: homicidio ou tentativa de homicidio por:
enforcamento
estrangulamento:

SAI
mediante garrote ou ligadura

sufocaçao

E964 Homicidio por submersao (afogamento)

E965 Ataque com arma de fogo e explosivos

Inclui: (tentativa de):'
assassinato por armas de fogo ou por explosivos
homicidio J classificaveis em E922, E923

balaço (ferimento de bala) }
tiro ou disparo homicida

E966 Ataque com instrumentos cortantes e penetrantes

Inclui: (tentativa de):}
assassinato por qualquer instrumento classifica-
homicidio vel em E920

apunhalado 1
corte t homicida em qualquer parte do corpo
punhalada >

E967 Homicidio por precipitagco de lugar elevado
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E968 Ataque por outros procedimentos especificados e pelos
nao especificados

Inclui: abandono de uma criança
(com intengao de
causar-lhe lesao ou
de mata-la)

assassinato SAI
ferimento homicida SAI
golpe:

homicida na cabega
por objeto contundente

E969 Efeitos tardios de lesao
por outra pessoa

homicidio:
SAI
casual, nao premeditado,

mas tampouco acidental
premeditado, nao qualifi-

cado
lesao a uma crianga por

abSrto criminoso
lesao
queimaduras homicida(s)

mordida por outra
pessoa

negligencia criminosa
tentativa de:

assassinato SAI
homicidio SAI

violencia nao acidental

infligida intencionalmente

Inclui: morte ou incapacidade registrada como efeito tardio,
ou como sequela ocorrida um ano depois, ou mais, da
lesao infligida intencionalmente por outras pessoas,
classificaveis em E960-E968

INTERVENÇAO LEGAL (E970-E978)

Inclui: execugao legal
lesoes infligidas peía policia ou por outros agentes

autorizados para fazer cumprir a lei, inclusive os
militares em serviço, quando ocorram durante uma
detengao ou uma tentativa de detengao por infraçao
da lei, ou para a supressao de disturbios, ou para
manutengao da ordem publica ou para outras açoes
legais

Exclui: as lesoes ocasionadas por rebelioes civis (E990-E999)

E970 Lesao por intervengço legal com armas de fogo

Inclui: disparo ou tiro
ferimento por bala
lesao por:

metralhadora
revolver
rifle

_·I __I___ _______�_�
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E971 Lesao por intervengao legal com explosivos

Inclui: bomba de morteiro granada
dinamite .projetil explosivo (bomba)

E972 Lesao por intervengao legal com gases

Inclui: asfixia
envenenamento J por gases
lesao por gas lacrimogenio

E973 Lesao por intervengao legal com objetos contundentes

Inclui: golpe ou ato de bater, com:
bastao
objeto contundente
pau ou pedaço de madeira

E974 Lesao por intervengao legal com instrumentos cortantes
e penetrantes

Inclui: corte
ferimento (de):
baioneta
cortante
punhal

E975 Lesao por intervengço legal com o emprego de outros
meios especificados

Inclui: golpe (murro)
mau trato

E976 Lesao por intervengao legal com meios nao especifica-
dos

E977 Efeitos tardios de lesao infligida por intervengao le-
gal

Inclui: morte ou incapacidade registrada como efeito tardio,
ou como sequela ocorrida um ano depois, ou mais, da
lesao resultante de uma intervençao legal classifi-
cavel em E970-E976

E978 Execugao legal

Inclui: todas as execuçoes feitas em nome do poder judiciario
ou da autoridade que governa (seja permanente ou
temporaria), tais como:

asfixia por gas envenénamento
decapitagao ou fuzilamento
degolamento (por pena capital
guilhotina) outros meios especificados

eletrocugao
enforcamento

g7'
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LESOES EM QUE SE IGNORA SE FORAM ACIDENTAL 0U IN-
TENCIONALMENTE INFLIGIDAS (E980-E989)

As categorias E980-E989 sao usados quando nao tenha sido pos-Q
vel determinar se as lesoes ou traumatismos foram de carater
acidental ou por tentativas suicidas ou homicidas. Incluem le-
soes auto-infligidas nas quais nao se especifique se foram aci
dental ou intencionalmente produzidas.

E980 Envenenamento por substancias sólidas ou llauidas do
qual se ignora se foi acidental ou intencionalmente in
fligido

Inclui: envenenamento por qualquer substancia solida ou liqui-
da classificavel em E850-E869

E981 Envenenamento por gases de uso domestico do qual se ig
nora se foi acidental ou intencionalmente infligido

Inclui: envenenamento por gas classificavel em E870-E872

E982 Envenenamento por outros gases do qual se ignora se
foi acidental ou intencionalmente infligido

Inclui: envenenamento por qualquer gas classificavel em E873-
E877

E983 Lesao por enforcamento e estrangulamento da qual se i_
nora se foi acidental ou intencionalmente infligida

Inclui: sufocacao por bolsa plastica

E984 Lesao por submersao (afogamento) da qual se ignora se
foi acidental ou intencionalmente infligida

E985 Lesao por arma de fogo e explosivos da qual se ignora
se foi acidental ou intencionalmente infligida

Inclui: lesao por armas de fogo e projeteis explosivos, classi
ficavel em E922-E923

E986 Lesao por instrumento cortante ou penetrante da qual
se ignora se foi acidental ou intencionalmente infli-
gida

Inclui: corte
ferimento puntiforme em qualquer parte do corpo
punhalada (ferimento) J
lesao por instrumentos classificaveis em E920

E987 Lesao devida a precipitagao de lugar elevado da qual
se ignora se foi acidental ou intencionalmente infli-
gida

E988 Lesoes causadas por outros meios especificados e pelos
nao especificados das quais se ignora se foram aciden-
tal ou intencionalmente infligidas

Inclui: lesao por quaisquer meios, inclusive os nao especifica
dos, exceto os classificaveis em E980-E987
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E989 Efeitos tardios de lesao da qual se ignora se foi aci-
dental ou intencionalmente infligida

Inclui: morte ou incapacidade registrada como efeito tardio,
ou como sequela ocorrida um ano depois, ou mais, da
lesao da qual se ignora se foi acidental ou inten-
cionalmente infligida e classificavel em E980-E988

LESOES RESULTANTES DE OPERAgOES DE GUERRA (E990-E999)

Inclui: lesoes:
causadas ao pessoal militar e a civis pela guerra e

pelas rebelioes civis e ocorridas durante a guer-
ra ou rebeliao

devidas a operacoes de guerra ocorridas depois de
haver cessado as hostilidades

Exclui: acidentes ocorridos durante o treinamento do pessoal
militar ou na manufatura do material belico e do
transporte de guerra, a menos que sejam atribuiveis
a agao do inimigo

E990 Lesao por fogo e incendio em operaçoes de guerra

originada(s) por fogo deyido direta-
Inclui: asfixia mente a artefato especialmente pla

outras lesoes nejado para produzir incendio, ou
queimaduras indiretamente por meio de qualquer

arma convencional

E991 Lesao por balas e fragmentos em operaq5es de guerra

Inclui: balas (de carabina, metralhadora, pistola, rifle ou es
pingarda)

foguetes
fragmentos de:
bomba (de):

SAI
artilharia
morteiro

granada
metralha
mina terrestre
projetil dirigido

Exclui: as armas nao convencionais, tais como a bomba nuclear
(E996)

E992 Lesao devida a explosao de armamento naval em opera-
q6es de guerra

Inclui: bomba de artilharia naval mina SAI, no mar ou nos
carga de profundidade portos
explosao debaixo mina submarina

d'agua torpedo
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E993 Lesao devida a explosao de outros armamentos em opera-

çoes de guerra

Inclui: explosao: explosao de:
SAI bloco de canhao
acidental de: bloco de culatra
muniçoes que estejam morteiro

sendo usadas na projhtil de artilharia
guerra

as proprias armas
no ar SAI

E994 Lesao por destruiçao de aeronave em operaçoes de guer-

ra

Inclui: derrubamento
explosao de uma aeronave
incendio J
esmagamento por uma aeronave que cai

E995 Lesao produzida por outros meios empregados, ou
nao especificados, em operaçoes de guerra convencio-

nal

Inclui: afogamento em operagoes lesao de:
de guerra baioneta

ferimentos de: guerra
batalha
sabre

E996 Lesao produzida por armas nucleares em operaçoes de

guerra

Inclui: calor 1
efeitos da:

bola dae fogo devido(s) a explosoes nucleares
bola de fogoi
explosao 1

exposigao a irradiaçoes ionizantes
outros efeitos diretos e secundarios das armas nuclea-

res

E997 Lesao produzida por outras formas de guerra nao con-
vencional

Inclui: asfixia, queimadura, envenenamento e outras lesoes cau
sadas por:

agentes da guerra biologica
gases e agentes gases e agentes

qurmicos: qurmicos:
cloro gases de agao nervosa
cortinas de fumaça irritantes para o pulmao
fosgenio lacrimogenios
gas mostarda gás obtido da combinaçaO de

arsenico com acetileno
visicantes
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E998 Lesao devida a operaçoes de guerra, mas ocorrida de-
pois de haver cessado as hostilidades

Inclui: lesoes:
devidas a operaçoes de guerra, mas ocorridas depois

de cessadas as hostilidades, por quaisquer dos
meios classificáveis em E990-E997

pela explosao de bombas ou minas colocadas durante
as operaçoes de guerra, desde que a explosao ocor-
ra depois de cessadas as hostilidades

E999 Efeitos tardios de lesao devida a operaq5oes de guerra

Inclui: morte ou incapacidade registrada como efeito tardio,
ou como seqUela ocorrida um ano depois, ou mais, da
lesao resultante de operaçoes de guerra classifica-.
veis em E990-E998





NXVII. ACIDENTES, ENVENENAMENTOS E VIOLENCIAS
(NATUREZA DA LESAO)

Quando,em uma rubrica,ao especificar as lesoes miltiplas, se
utiliza a palavra "com", quer dizer que estao afetadas ambas lo
calizaçoes. A palavra "e" indica que estao afetadas uma ou ou-
tra localizagao, ou ambas indistintamente. A expressao "dedo
da mao" inclui o polegar.

FRATURAS (N800-N829)

Uma fratura combinada com luxaçao sera atribuida ao osso afeta
do pela fratura. As fraturas patologicas ou espontaneas serao
classificadas na afecçao causal (v. gr. metastase de tumor,
mieloma multiplo).

Os termos "condilo", "apofise coronoide", "ramo" e "sínfise"
indicam a poragio do osso que foi fraturado e nao o nome do os-
so afetado pela lesao.

As especificaçoes de "fechada" "aberta" ou "efeito tardio",
usadas nas subdivisoes de quarto algarismo, incluem os termos
seguintes:
fechada:

SAI
cominutiva
com: elevagao

fissura
afundamento (craniano)

da marcha
em talo, cana, madeira, ramo, verde
epifisaria ou epífise descolada
espiral ou espir6ide
impactada (ou com impacto)
linear ou longitudinal
simples

aberta:
com corpo estranho
composta
infectada
por: ferimento perfurante (com ot

projetil tards
efeito tardio:

falta de uniao
uniao defeituosa

(com ou sem cicatri-
zaçao retardada)

1usem cicatrizagao re-
¡da)

Os seguintes subgrupos, indicados pela adiçao de um quarto al-
garismo, serao usados com aquelas categorias compreendidas em
N800-N829, para as quais nao foram previstas subdivisoes mais
detalhadas.

.0 Fechada

.1 Aberta

.9 Efeito tardio
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FRATURAS DO CRANIO, DA COLUNA VERTEBRAL E DO TRONCO
(N800-N809)

N800 Fratura da ab6bada do cránio

Osso: Vertex
frontal Vertice da cabeca
parietal

N801 Fratura da base do cranio

Esfenoide Osso occipital
Osso temporal Seio:
Fossa craniana: etmoidal

anterior frontal
media
posterior

N802 Fratura dos ossos da face

N802.0 Ossos nasais, fechada

N802.1 Ossos nasais, aberta

N802.2 MandibulZa, fechada

Maxilar inferior

N802.3 Mandtbula, aberta

N802.4 Outros, fechada

Arco zigomatico Orbita
Maxilar superior Osso malar

Palato
Zigoma

N802.5 Outros, aberta

N802.9 Efeito tardio da fratura de qualquer osso da face

N803 Outras fraturas do cranio e as nao especificadas

Cranio SAI Fratura multipla SAI do
multipla SAI cranio

N804 Fraturas mufltiplas atingindo o cranio ou a face com
outros ossos

N805 Fratura e luxacao com fratura, da coluna vertebral,
sem mengao de lesao da medula espinhal

Apofise: Arco neural
espinhosa Espinha dorsal
transversa Vertebra
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N805.0 Cervical, fechada

N805.1 Cervical, aberta

N805.2 Dorsal (toracica) e combar, fechada

N805.3 Dorsal (toracica) e lombar, aberta

N805.4 Sacro e coccix, fechada

N805.5 Sacro e coccix, aberta

N805.6 Sem especificar, fechada

N805.7 Sem especificar, aberta

N805.9 Efeitos tardios, qualquer vertebra

N806 Fratura e luxaçao com fratura, da coluna vertebral,
com lesao da medula espinhal

Enforcamento judicial
Qualquer estado patologico em N805 com:

concussao ou comocao da medula espinhal
hematomielia
lesao (da, de):
cauda equina
nervo
transversa (da medula espinhal) completa ou incompleta

quadriplegia
paralisia
paraplegia

N806.0 Cervical, fechada

N806.1 Cervical, aberta

N806.2 Dorsal (toracica) e lombar, fechada

N806.3 Dorsal (torácica) e lombar, aberta

N806.4 Sacro e cóccix, fechada

N806.5 Sacro e cóccix, aberta

N806.6 Sem especificar, fechada

N806,7 Sem especificar, aberta

N806.9 Efeitos tardios, qualquer vértebra

N807 Fratura de costela (ou costelas), do esterno e da la-
ringe

N807.0 CosteZa(s), fechada

N807.l Costela(s), aberta
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N807.2 Esterno, fechada

N807.3 Esterno, aberta

N807.4 Laringe, fechada

Cartilagem tire6ide Traqueia
Osso hioide

N807.5 Laringe, aberta

N807.9 Efeitos tardieos, costela(s), esterno ou laringe

N808 Fratura da bacia

Acetabulo Osso illaco (ou coxal)
Anel pelvico PGbis
tlio Sinfise pubica
Isquio

Inclui: afecçoes mencionadas acima com lesao visceral
fraturas multiplas dos ossos pelvicos

m8n9 Fraturas multiplas, e as mal definidas, do tronco

Coluna vertebral com:
costela(s)
ossos dos membros

Ossos do tronco:
com outros ossos, exceto os do cranio e da face
multiplos

Bacia com ossos dos membros

Exclui: fraturas multiplas de:
costelas somente (N807)
costelas ou esterno com ossos dos membros (N819,

N826)
cranio ou face com outros ossos (N804)
ossos da bacia somente (N808)

FRATURAS DO MEMBRO SUPERIOR (N810-N819)

N810 Fratura da clavicula

Diafise
Extremidade acromial da clavrcula
Interligamentosa

N811 Fratura do omoplata

Acromio
Apofise acromial

Cavidade glenoide }da escpu

la ou
Colo 3 omopla-

Corpo ta

Lamina
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N812 Fratura do umero

N812.0 Extremidade superior, fechada

Colo: Extremidade proximal
anatomico Grande tuberosidade
cirurgico Ombro

Epifise superior

N812.1 Extremidade superior, aberta

N812.2 Didfise ou parte nao especificada, fechada

Brago SAI
Diafise umeral
úmero SAI

N812.3 Diafise ou parte nao especificada, aberta

N812.4 Extremidade inferior, fechada

Condilo e epicondilo interno Epifise inferior
Cotove1o Extremidade distal
Epicondilo e condilo externo Tr6clea e epitr6clea

N812.5 Extremidade inferior, aberta

N812.9 Efeitos tardios, qualquer parte

N813 Fratura do radio e do cubito

N813.0 Extremidade superior ou parte nao especificada, fecha-
da

Antebraco SAI
Ap6fise coronoide do cubito

Cabea } do radio
Colo

Extrei
Olecr

N813.1 Extremidade superior ou parte n,

N813.2 Diafise, fechada

N813.3 Diafise, aberta

N813.4 Extremidade inferior, fechada

Apofise estil¿ide Fratu
Cabea do cubito Col
Epifise inferior Smi
Extremidade

distal do radio
inferior do radio

N813.5 Extremidade inferior, aberta

N813.9 Efeitos tardios, qualquer parte

midade proximal
anio

ao especificada, aberta

ra de:
les
th
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N814 Fratura de um ou de vários ossos do carpo

Cuneiforme
Escafoide do punho
Navicular J

0sso:
ganchoso ou unciforme
grande do carpo
piramidal
pisiforme
semilunar
trapezoide

Punho

N815 Fratura de um ou de vários ossos do metacarpo

Mao (exceto dedo)
Metacarpo

Fratura de Bennett

N816 Fratura de uma ou de varias falanges da mao

Dedo(s) da mao Polegar

N817 Fraturas múltiplas dos ossos da mao

Osso(s) do metacarpo com falange(s) da mesma mao

N818 Outras fraturas, as múltiplas e as mal definidas, do
membro superior

Extremidade superior SAI
Ossos multiplos do mesmo membro superior

Exclui: fraturas multiplas (das, de, do, dos):
falanges da mao samente (N816)
osso(s) do metacarpo com falange(s) (N817)
radio com o cubito (N813)

N819 Fraturas múltiplas de ambos os membros superiores ou
de membro superior com uma ou mais costalas ou o es
terno

Ambas extremidades superiores (qualquer combinaçao de ossos)
Extremidade(s) superior(es) com costela(s) ou esterno

FRATURAS DO MEMBRO INFERIOR (N820-N829)

N820 Fratura do colo do femur

Quadril
Epifise, cabeça

Secqao subtrocanteriana
Trocanter

N821 Fratura de outras partes, e de partes nao especifica-
das, do femur

N821.0 Diáfise ou parte nao especificada, fechada

Coxa
Parte superior da extremidade inferior

---
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Diafise ou parte nao especificada, aberta

Extremidade inferior, fechada

Extremidade distal
inferior

Extremidade inferior, aberta

Efeitos tardios, qualquer parte

Fratura da r6tula

Patela

N823 Fratura da tibia e do per6nio

Exclui: fratura de:
Dupuytren (N824)
Pott (N824)

N823.0 Extremidade superior ou parte
da

Cabeça Conc
Extremidade proximal TubE
Perna SAI

N823.1 Extremidade superior ou parte

N823.2 Diáfise, fechada

N823.3 Diáfise, aberta

N823.9 Efeitos tardios, qualquer part

N824 Fratura do tornozelo

Maleolo (externo) (interno)
Tibia afetando o tornozelo

nao especificada, fecha-

dilo
erosidade da t}bia

nao especificada, aberta

te

Fratura de:
Dupuytren
Pott

N825 Fratura de um ou mais ossos do tarso e do metatarso

Astragalo
Calcaneo
Cuboide
Cuneiforme, do pe
Dorso do pe
Escafoide do pe
Osso(s) do:

calcanhar
tarso com osso(s) do metatarso, somente

Navicular, do pe
Pe (exceto seus dedos)

N821.1

N821.2

C8ndilo
Epifise

N821.3

N821.9

N822

R6tula
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N826 Fratura de uma ou mais falanges do pé

Dedo(s) do pe

N827 Outras fraturas, as múltiplas e as mal definidas, de
membro inferior

Extremidade inferior SAI
Ossos multiplos do mesmo membro inferior

Exclui: fraturas multiplas (da, das, dos):
falanges do pe, somente (N826)
ossos do:

tarso com os do metatarso (N825)
tornozelo somente (N824)

tibia com o peronio (N823)

N828 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
esterno

Ambas extremidades inferiores (qualquer combinaçao de ossos)
Extremidade(s) inferior(es) com costela(s) ou esterno
Extremidade(s) superior(es) com extremidade(s) inferior(es)

(qualquer combinaçao de ossos)

N829 Fratura de ossos nao especificados

LUXAQOES SEM FRATURA (N830-N839)

Inclui: deslocamento
sub-luxagao

Exclui: luxaçao:
congenita (755, 756)
recorrente ou patologica (724, 726, 729)

fratura com luxagao (N800-N829)

As designagoes "simples" e "composta" usadas nas subdivisoes
de quarto algarismo incluem os termos seguintes:

simples: composta:
SAI aberta
completa com corpo estranho
fechada infectada
nao complicada
parcial

Os seguintes subgrupos, indicados pela adigao de um quarto al-
garismo, estao destinados a ser usados com as categorias N830-
N838:

.0 luxagao simples

.1 Luxagao composta

.9 Efeitos tardios
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N830 Luxaqço temporomandibular

Da mandlbula (cartilagem) (menisco)
Do queixo

N831 Luxaçao do ombro

Acromioclavicular (articulagao) Esternoclavicular (articu-
Escapula lagao)

úmero, extremidade proximal

Exclui: a do esterno (N839.5, N839.6, N839.9)

N832 Luxaqço do cotov&lo

Cubito } extremidade proximal fmero, extremidade distal
Radio |

N833 Luxaçao do punho

Carpiana (de osso)
Carpometacarpiana (articulaçao)
Cubito, extremidade distal
Mediocarpiana (articulagao)
Metacarpiana (de osso), extremidade proximal
Radio, extremidade distal
Radiocarpiana (articulaçao)
Radiocubital (articulaçao), distal
Polegar

N834 Luxaçao de dedo da mao

Dedo(s) da mao
Falange da mao
Interfalangiana (articulaçao)
Metacarpiana (de osso), extremidade distal
Metacarpofalangiana (articulagao)

N835 Luxaçao do quadril

Coxa extremidade proximal
Femur

N836 Luxaqao do joelho

Cartilagem semilunar, joelho
Coxa } extremidade distal
Femur J
Peronio
Tebrnia } extremidade proximal

Rotula

Exclui: desarranjo interno da articulaçao do joelho (724.1)

deslocamento recidivante do joelho (724.1)
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N837 Luxaçao do tornozelo

Astragalo Peronio 1 extremo distal
Escafoide do pelbia
Navicu!ar

~ do pe

N838 Luxagao do pé

Dedo(s) 1 Metatarso (de osso)
Falange ( do pe Metatarsofalangiana (arti-

Interfalangiana (articulaçio) culaçao)
do pe Tarsiana (de osso) (de arti-

Mediotarsiana (articulaagio) culagao)
Tarsometatarsiana (articu-

lacao)

N839 Outras luxaqoes, as múltiplas e as mal definidas

N839.0 Vertebra cervical, simples

Coluna cervical Nuca
.Pescoço

N839.1 vértebra cervical, composta

N839.5 Outra Zocalizagiao, simples

Bacia Sacro
Coccix Sacriliaca (articulaçao)
Coluna vertebral, exceto a Traqueia

cervical Virtebra, exceto as cervi-
Esterno cais

N839.6 Outra localizapao, composta

N839.7 Múltipolas e mal definidas, simples

Espadua
Extremidade superior
Mao
Outras localizaeoes mal definidas
Multiplas localizaçoes, exceto dedos da mao somente e dedos do

pe somente
Localizaeao nao especificada

N839.8 Múltiplas e mal definidas, compostas

N839.9 Efeitos tardios, vertebra cervical ou outras

ENTORSES E DISTENSOES DAS ARTICULACOES
E DOS MfSCULOS ADJACENTES (N840-N848)

Inclui: laceraiao
rompimento dos ligamentos e dos músculos
rotura

Exclui: as (ou os) associadas(os) com ferimentos (N870-N908)

'VV
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N840 Entorses e distensoes do

Acromioclavicular (articulaçao)
Esternoclavicular (articulaçao)

N841 Entorses e distensoes do

Cubito (extremo proximal)
úmero, extremo distal

N842 Entorses e distens6es do

Carpiana(o)
Carpometacarpiana (articulaçao)
Cubito, extremo distal
Dedo(s) da mao

ombro e do brago

imero (extremo proximal)
Omoplata

cotovelo e do antebraQo

Radio (extremo proximal)

punho e da mao

Metacarpofalangiana (articu-
laçao)

Polegar
Radio, extremo distal
Radiocarpiana (articulaçao)

N843 Entorses e distensoes do quadril e da coxa

Femur (extremo proximal)

N844 Entorses e distensoes do joelho e da perna

FEmur, extremo distal Tibia
Peronio Tibioperoniana si
Rotula (articulaçao)

N845 Entorses e distensoes do tornozelo e do pe

Dedo(s) do pe
Mediotarsiana (articulaçao)
Metatarsofalangiana (articulaçao)
Tarsiana(o)
Tarsometatarsiana (articulaçao)
Tibioperoniana distal ou inferior (articulaçao)

N846 Entorses e distensoes da regiao sacrillaca

Lombo-sacra (articulaçao)

N847 Entorses e distensoes de outras partes e di
especificadas do dorso

N847.O Pescoço

Vertebra cervical

N847.8 Outros

Coluna vertebral (lombar) (sacra)
Coccix
Outras partes especificadas da espadua

N847.9 NVao especificadas

Espadua SAI

uperior

e Dartes nao

�____
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N848 Outros entorses e distensoes, ou mal definidas

Bacia
Costela
Esterno
Local nao especificado
Localizagoes multiplas,exceto dedos

da mao somente e dedos do pe somente
Mandibula

TRAUMATISMOS INTRACRANIANOS (EXCETO OS ASSOCIADOS COM A FRATU-
RA DO CRÁNIO)(N850-N854)

Exclui: contusao e hematoma da face e do couro cabeludo (N920J
N921)

ferimento somente (N870-N873, N879.7-N879.9)
queimaduras (N940, N941, N946, N948)
traumatismo dos nervos (N950, N951)

A palavra "ferimento",usada nas subdivisoes de quarto algaris-
mo, inclui os termos seguintes:

corte com infeccao
laceragao com corpo estranho

Os seguintes subgrupos, indicados pela adigao de um quarto al-
garismo, estao destinados a ser usados com as categorias N851-
N854:

.0 Sem mençao de fermento intracraniano

.1 Com fermento intracraniano

.9 Efeitos tardios

N850 Concussao do c&rebro

N850.0 Recente ou nao especificada

Comoçao cerebral

N850.9 Efeitos tardios

Encefalopatia devida a trauma
Síndrome de concussao

N851 Laceraçao e contusaáo cerebrais

Cerebelo
Cortex cerebral

Membranas } do encefalo (qualquer dé suas partes)

390
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N852 Hemorragias subaracnoidiana,subdural e extradural,con-
secutivas a traumatismo (sem mençao de laceraqao ou
contusao cerebrais)

Hemorragia (da arteria)
meningea media subsequente a traumatismo

Hematoma subdural 1

N853 Outras hemorragias intracranianas,e as nao especifica-
das consecutivas a traumatismo (sem menqgo de lace-
raçao ou contusao cerebrais)

Compressao cerebral devida a traumatismo
Hemorragia cerebral traumatica

N854 Lesao traumatica intracraniana de outra natureza e de
natureza nao especificada

Delirio
Estupor | traumatico
Esmagamento da cabeça sem mencao de fratura
Ferimento SAI da cabega
Irritaqao cerebral
Traumatismo (da):

cerebral SAI
cabega SAI

Exclui: as lesoes da medula espinhal sem evidencia de lesao
vertebral (N958)

TRAUMATISMOS INTERNOS DO TóRAX, DO ABDOME E
DA BACIA (N860-N869)

Inclui: contusao
esmagamento
ferimento por explosao
ferimento perfuranteo
hematoma

laceraca~o lde orgaos internoslaceraqao
lesoes por concussao

(exceto cerebral)
rompimento
rotura traumatica J -
estas afecçoes com fraturas da mesma regiao, exceto

fratura da bacia com lesao visceral (N808)

Exclui: concussao SAI (N850)
corpo estranho que penetre por um orificio (N930-N939)

A designagao "com ferimento", usada nas subdivisoes de quarto
algarismo, inclui aqueles estados com mengio de infecgao ou de
corpo estranho.
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Os seguintes subgrupos, indicados pela adiçao de um quarto al-
garismo, estao destinados a ser usados com as categorias N860,
N862-N869:

.0 Sem menjrz d7e ferimento de^"tro la oaevfded

.1 Com ferimento dentro da cavidade

.9 Efeitos tardios

N860 Pneumot6rax e hemot6rax traumáticos

N861 Traumatismo do coraçao e do pulmao

N861.0 Corapao, sem mengao de ferimento penetrante do tórax

N861.1 Coragao, com ferimento penetrante do tórax

N861.2 PuZmao, sem menco de ferimento penetrante do tórax

N861.3 Pulmao, com ferimento penetrante do torax

N861.9 Efeitos tardio;, qualquer dos dois orgaos

N862 Traumatismo de outros 6rgaos intratorácicos e de 6r-
gaos intratorácicos nao especificados

Aorta
Asfixia traumatica
Branquios
Esmagamento ou prensamento do peito
Es8fago
órgaos intratoracicos multiplos
Pleura
Timo (glandula)
Toraxinterno

N863 Traumatismo do trato gastrintestinal

Anus
Estomago
Intestino (de qualquer parte)
Pancreas
Reto

Exclui: canais biliares (N868)
laceracao do esfincter anal durante o parto (658)
vesicula biliar (N868)

N864 Traumatismo do figado

N865 Traumatismo do bago

N866 Traumatismo do rim

qq9 LTSqTA TABULAR
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N867 Traumatismo dos 6rgaos da bacia

Bexiga
Canal deferente
Colo uterino
Orgaos genitais internos (qualquer)
Ovario
Próstata
Trompa de Falopio
Ureter
Uretra
Otero
Vesiculas seminais

Exclui: a lesao durante o parto (659, 660)

N868 Traumatismo de outros orgaos intra-abdominais ou
nao especificados

Canais biliares

Glandulas supra-renais
Orgaos intra-abdominais

multiplos

Peritonio
Ves;cula biliar

N869 Traumatismo interno nao especificado ou atingindo os
6rgaos intratoracicos u 6rgaos intra-abdominais

Orgaos intra-abdominais com intratoracicos
Esmagamento grave de localizagao nao especificada
Traumatismo multiplo extremamente grave SAI

LACERAqOES E FERIMENTOS (N870-N907)

Inclui: amputagao traumatica
avulsao
corte

Exclui: esmagamento ou prensamento sem ferimento (N920-N929)
lesao superficial (N910-N918)
queimadura (N940-N949)
quando ocorram incidentalmente com uma:

fratura (N800-N829)
lesao traumatica (de):

interna (N860-N869)
intracraniana (N851-N854)
nervo (N950-N959)

luxagao (N830-N839)

A designaçao de "complicado",usada nas subdivisoes de quarto
algarismo, inclui aqueles estados patologicos com mençao de cu
ra retardada, de tratamento retardado, de corpo estranho ou de
infecgao importante. Exclui as lesoes devidas a corpo estranho
que tenha penetrado por um orificio natural (N930-N939).

NAT1RE nA TW.Cn wqq
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LACERAÇOES E FERIMENTOS DA CABEÇA,
PESCOQO E TRONCO (N870-N879)

Os seguintes Os, indicados pelna Ao .d um qrto al-

garismo, estao destinados a ser usados com as categorias N870,
N872, N874, N878:

.0 Sem mengao de complicagao

.1 Complicado

.9 Efeitos tardios

N870 Ferimento do 5lho e da 6rbita

Cornea Musculos oculares
Corpo vitreo órbita
Cristalino Pálpebra
Globo ocular Retina

Exclui: enucleaçao do olho (N871)
29 nervo (II par) craniano (otico) (N950)
39 nervo (III par) craniano (motor ocular comum)

(N951)

N871 Enucleaçao do 5lho

Avulsao do olho

N872 Ferimento do ouvido

Auricula do ouvido T{mpano
Conduto auditivo (externo) Trompa de Eustaquio
Pavilhao da orelha

N873 Outras laceraoes da cabea ou nao especificadas

N873.0 Couro cabeludo, sem mengao de complicagao

N873.1 Couro cabeludo, complicada

N873.2 Narizsem mengao de complicagao

Seio paranasal (ou accessorio) Tabique ou septo nasal

N873.3 Nariz, complicada

N873.7 Outras partes da face, sem mengao de complicagao

Boca Gengiva
Bochecha Llngua
Dente (quebrado) Mento
Face: Palato

SAI Sobrancelha
localiza9oes multiplas

Fronte

LISTA TABULAR394
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N873.8 Outras partes da face, complicada

N873.9 Efeitos tardios de Zaceragoes do nariz, outras partes
da face e do couro cabeZudo

N874 Ferimento do pescoço

Faringe Laringe
Garganta Regiao supraclavicular
Glandula tire6ide Traqueia

N875 Ferimento da parede torácica (anterior)

Exclui: o ferimento penetrante da cavidade toracica
o ferimento da parede posterior do torax

N876 Ferimento dorso-lombar

Costas Regiao lombar
Dorso

N877 Ferimento da nadega

Regiao sacrillaca

N878 Ferimento dos orgaos genitais (externos), inclusive a
amputagao traumática

Escroto
Labios (grandes) (pequenos)
Penis
Test;culo
Vagina
Vulva

Exclui: os orgaos genitais internos (N867)

N879 Outros ferimentos,os m6ltiplos, ou nao especificados,
da cabega, pescogo e tronco

N879.0 Outras localizagoes especificadas do tronco, sem men-
çao de compZicagao

Assoalho da pelve Virilha
Flanco Regiao:
Mama epigástrica
Parede abdominal inguinal
Perineo pelvica

pubiana

N879.1 Outras localizagoes especificadas do tronco, complica-
das

N879.7 Locatizagoes múZultiplas ou nao especificadas, sem men
çao de complicagaod

Localizaqoes multiplas da cabeça, pescoço e tronco, exceto a
face isoladamente

Tronco SAI
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N879.8 Localizagoes múltiplaes ou nao especificadas, compZi-
cadas

N879.9 Efeitos tardios,ferimentos de outras locaZisagoes espe
cificadas, os multiplos, ou nao especificados

LACERAÇOES E FERIMENTOS DO MEMBRO SUPERIOR (N880-N887)

Os seguintes subgrupos, indicados pela adicao de um quarto al-
garismo, estao destinados a ser usados com as categorias N880-
N884:

.0 Sem mengcao de complicaQao

.1 CompZicada

.2 Atingindo um tendao

.9 Efeitos tardios

Destes subgrupos, os afetados pelos algarismos .0, .1 e .9 es-
tao destinados a ser usados pelas categorias N885-N887oo

N880 Ferimento do ombro e do braço

Axila Regiao escapular

N881 Ferimento do cotove1o, do antebraço e do punho

N882 Ferimento da mao, exceto o limitado aos dedos

N883 Ferimento de um ou de vários dedos da mao

Dedo (inclusive unha)
Polegar (inclusive unha)

N884 Ferimentos múltiplos, ou nao especificados, do mem-
bro superior

Extremidade superior SAI
Localizacoes multiplas de um dos membros superiores
Membro superior SAI

N885 Amputa9ao traumática (completa ou parcial) do polegar

Polegar(es) (com outro(s) dedo(s) de uma ou outra mao)

N886 AmputaQao traumatica (completa ou parcial) de outro(s)

dedo(s) da mao

Dedo(s) de uma ou de ambas maos, sem mengao de polegar(es)

N887 Amputa9áao traumática (completa ou parcial) da extremi-
dade superior ou da mao

Uma ou ambas extremidades superiores ou maos
Uma extremidade superior com a mao da outra

_IY Y-Y)�I -IIYYI---�3Q9
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LACERACOES E FERIMENTOS DO MEMBRO INFERIOR (N890-N897)

Os seguintes subgrupos, indicados pela adiçao de um quarto al
garismo, estao destinados a ser usados com as categorias N890-
N894:

.0 Sem mengao de complicaáao

.1 Complicada

.2 Atingindo um tendao

.9 Efeitos tardios

Destes subgrupos, os afetados pelos algarismos .0, .1 e .9 es-
tao destinados a ser usados com as categorias N895-N897.

N890 Ferimento do quadril e da coxa

N891 Ferimento do joelho, da perna e do tornozelo

Localiza~oes multiplas da perna
Perna SAI

N892 Ferimento do pe, exceto o limitado
dedos

a um ou a varios

Calcanhar

N893 Ferimento de um ou de vários dedos do pá

Dedo do pe (inclusive unha)

N894 Ferimentos múltiplos, ou nao especificados, do mem-
bro inferior

Extremidade inferior SAI
Localizaçoes múltiplas de um dos membros

inferiores, exceto como os classificados em N891

N895 Amputaqao traumática (completa ou parcial)
vários dedos do pn

de um ou de

Dedo(s) de um ou de ambos pis

N896 Amputaqao traumática (completa ou parcial) do pé

Um ou ambos os pes

N897 Amputaçao traumática (comDleta ou parcial)
ambos membros inferiores

Uma ou ambas extremidades

Uma extremidade inferior com o pe da outra

de um ou de
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LACERAÇOES E FERIMENTOS DE LOCALIZAÇAO MÚLTIPLA
(N900-N907)

Os seguintes subgrupos, indicados pela adigao de um quarto al-
garismo, estao destinados a ser usados com as categorias N900-
N906:

.0 Sem mengao de complicagio

.1 CompZicado a

.2 Atingindo um tendao

.9 Efeitos tardios

Destes subgrupos, os afetados pelos algarismos .0, .1 e .9 es-
tao destinados a ser usados com a categoria N907

N900 Ferimentos múltiplos de ambos os membros superiores

Exclui: os de ambas as maos somente (N903)

N901 Ferimentos múltiplos de ambos os membros inferiores

N902 Ferimentos múltiplos de um ou de ambos os membros supe
riores com um ou ambos os inferiores

Uma ou ambas as extremidades superiores com uma ou ambas as in
feriores

N903 Ferimentos múltiplos de ambas as maos

Qualquer parte (dedo, palma ou polegar) de ambas as maos (ex-
cluindo o punho)

N904 Ferimentos múltiplos da cabega com um ou mais membros

Exclui: os da face com um ou mais membros (N906)

N905 Ferimentos múltiplos do tronco com um ou mais membros

N906 Ferimentos múltiplos da face com um ou mais membros

N907 Ferimentos múltiplos de outras localizaqoes e de loca-
lizaçao nao especificada

Localizagoes multiplas, nao especificadas ou nao classifica-
veis em outra parte

Localizagao nao especificada

LESOES SUPERFICIAIS (N910-N918)

Inclui: abrasao
bolha ou vesicula
escarificaçao
picada de inseto nao venenoso

398
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Exclui: contusao (N920-N929)
picada de inseto venenoso (N989.4)
queimaduras (N940-N949)

Os seguintes subgrupos, indicados pela adiao de um quarto al
garismo, estao destinados a ser usados com as categorias N910-
N918:

.0 Sem mençao de infecaao

.1 Infectada

.9 Efeitos tardios

N910 Lesao superficial da face, do pescogo e do couro cabe-
ludo

Bochecha
Garganta
Gengiva
Labio

N911

Nariz
6lho
Orelha
Palpebra

Lesao superficial do tronco

Anus Peito
Escroto Penis
Espadua Períneo
Flanco Regiao inter-escapular
Labio (grande ou pequeno) Test{culo
Mama Vagina
Nadega Virilha
Parede abdominal Vulva

Exclui: a da regiao escapular (N912)

N912 Lesao superficial do ombro e do brago

Axila
Regiao escapular

N913 Lesao superficial do cotovelo, do antebraço e do punho

N914 Lesao superficial de uma ou das duas maos, exceto a li
mitada a um ou a varios dedos

N915 Lesao superficial de um ou de varios dedos da mao

Dedo (inclusive unha) Polegar (inclusive unha)

N916 Lesao superficial do quadril, da coxa, da perna e do
tornozelo

Perna (qualquer parte) Joelho

N917 Lesao superficial do pe e de um ou de varios dedos

Dedo (inclusive unha)

NATUREZA DA LESAO 399

Calcanhar



4nn TISTA TABULAR

N918 Lesoes superficiais de outras localizaqoes, de locali-
zaqoes múltiplas> ou nao especificadas

Exclui: as loca].izaçoes multiplas classificaveis em uma mesma
categoria de tres algarismos (N910-N917)

CONTUSOES E ESMAGAMENTOS SEM ALTERAgAO DA SUPERFICIE
CUTÁNEA (N920-N929)

Inclui: equimose
hemartrose sem fratura ou ferimento
hematoma

Exclui: concussao (N850)
quando ocorram incidentalmente com uma:

fratura (N800-N829)
lesao traumatica (do):

interna (N860-N869)
intracraniana (N850-N854)
nervo (N950-N959)

deslocamento (N830-N839)

N920 Contusao da face, do couro cabeludo e do pescoço, ex-
ceto a do Mlho ou olhos

Articulacao temporo-maxilar Gengiva
Bochecha Labio
Garganta Nariz

N921 Contusao do Mlho e da 6rbita

Ángulos palpebrais Palpebra

N922 Contusao do tronco

Espadua Peito
Escroto Penis
Flanco Perineo
Labio (grande ou pequeno) Regiao inter-escapular
Mama Testiculo
Nadega Vagina
Parede abdominal Virilha

Vulva

Exclui: esmagamento ou prensamento do peito (N862)
regiao escapular (N923)

N923 Contusao do ombro e do braço

Axila Regiao escapular

N924 Contusao do cotov5lo, do antebraço e do punho

___ ______ _________�
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N925 Contusáo de uma ou das duas maos, exceto a limitada a
um ou a varios dedos

N926 ContusSo de um ou de varios dedos da mao

Dedo (inclusive unha) Polegar (inclusive unha)

N927 Contusáo do quadril, coxa, perna e tornozelo

Perna (qualquer parte) Joelho

N928 Contus8es do pe e de um ou varios dedos

Dedo (inclusive unha) Calcanhar

N929 Contus6es de outras localizaçoes, de localizaqoes mul-
tiplas, ou nao especificadas

Exclui: localizagoes multiplas classificaveis em uma mesma ca-
tegoria de tres algarismos (N920-N928)

EFEITOS DE CORPOS ESTRANHOS QUE PENETRAM POR UM ORt-
FICIO NATURAL (N930-N939)

Exclui: corpos estranhos:
nos ferimentos (N800-N839, N851-N907)
deixados inadvertidamente em ferimento operatorio

(N998.4)

N930 Corpo estranho no 8lho e seus anexos

Camara anterior tris
Conduto lacrimal Musculo ocular
Cornea órbita
Corpo vítreo Palpebra
Cristalino Retina
Glandula lacrimal Saco conjuntival
Globo ocular

N931 Corpo estranho no ouvido

Aurícula do ouvido

N932 Corpo estranho no nariz

Fossa nasal

N933 Corpo estranho na faringe

Asfixia devida a corpo estranho
Garganta (qualquer parte)
Nasofaringe

Conduto auditivo (externo)

Seio paranasal (ou acessorio)

e laringe

Obstrugao por:
alimentos (regurgitados)
catarro

N934 Corpo estranho nos bronquios e pulmao

Bronquiolos Traqueia
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N935 Corpo estranho na boca,

N936 Corpo estranho no intest

N937 Corpo estranho no anus E

Retossigmoide (jungao)

N938 Corpo estranho em parte
gestivo

Corpo estranho deglutido

N939 Corpo estranho nas vias

Bexiga
Colo uterino
Penis

TABULAR

esofago e estomago

tino e colon

e reto

nao especificada do tubo di-

Trato digestivo SAI

geniturinarias

Uretra
Vagina

QUEIMADURAS (N940-N949)

Inclui: queimaduras (por):
chama
escaldadura
externas por agentes quimicos
fricqao
irradiagao
objetos quentes
utensilios eletricos geradores de calor

Exclui: b&lhas, vesaculas (N910-N918)
efeitos (da, de):

eletricidade (N994.8)
radiagço, diferentes da quein'adurn (Nqql)
raio (N994.0)

queimadura (por):
ingestao de substancias corrosivas (N983)
solar (692.8)

A designagao de "complicada", usada nas subdivisoes de quarto
algarismo, inclui aquelas queimaduras com cura retardada, com
tratamento retardado ou com infecçao importante.

Os seguintes subgrupos, indicados pela adiçao de um quarto al
garismo, estao destinados a ser usados com as categorias N940-
N949:

.0 De grau nao especificado, sem mengao de compZicagao

.1 De primeiro grau, sem mengao de complicagao

.2 De segundo grau, sem mengao de complicaaao

.3 De terceiro grau, sem mengao de complicagao

-
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.8 Complicada

.9 Efeitos tardios

N940 Queimadura limitada ao o1ho

Regiao orbitaria

N941 Queimadura limitada a face, cabeqa e pescogo

Boca (qualquer parte)
Couro cabeludo (qualquer parte)
Garganta (qualquer parte)
Gengiva
Labio

Nariz (inclusive septo)
Olho com outras partes da

face, cabeça e pescoço
Ouvido (qualquer parte)
Tempora

N942 Queimadura limitada ao tronco

Anus
Escroto
Espadua (qualquer parte)
Flanco
Labio (grande ou pequeno)
Mama
Nadega
Parede abdominal

Peito
Penis
Per;neo
Regiao inter-escapular
Test;culo
Vagina
Virilha
Vulva

Exclui: a regiao escapular (N943)

N943 Queimadura limitada ao membro superior, exceto punho e
mao

Axila
Extremidade superior (qualquer parte exceto o punho e a mao)
Ombro
Regiao escapular

N944 Queimadura limitada a um ou a ambos os punhos e a uma
ou a ambas as maos

Dedo (inclusive unha)
Polegar (inclusive unha)
Regiao palmar

N945 Queimadura limitada a um ou a ambos os membros inferio
res

Coxa (qualquer parte)
Dedo (inclusive unha)

Pe (qualquer parte)
Perna (qualquer parte)

N946 Queimadura que interesse a face, cabeqa e pescogo, com
um ou mais membros

Qualquer localizaçao em N940, N941 com qualquer localizaQao em
N943-N945

Palpebra
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N947 Queimadura atingindo o tronco com um ou mais membros

Qualquer localizaçao em N942 com qualquer localizagao em N943-
N945

N948 Queimadura atingindo a face, cabeça e pescogo, com o
tronco e um ou mais membros

Qualquer localizagao em N940, N941 com qualquer localizagao em
N942 (com qualquer localizagao em N943-N945)

N949 Queimaduras atingindo outras localizaçoes e localiza-
qoes nao especificadas

Orgaos internos Localizagao nao especificada
Pele SAI

TRAUMATISMOS DOS NERVOS E DA MEDULA ESPINHAL (N950-N959)

Inclui: neuroma traumatico
paralisia traumatica

transitoria (com ferimento)
secgao de (um) nervo
soluçao de continuidade

Exclui: os que compliquem uma fratura (N800-N829); a categoria
N995.4 permite a codificagao secundaria da lesao do
nervo

Os seguintes subgrupos, indicados pela adigao de um quarto al
garismo, estao destinados a ser usados com as categorias N950-
N957:

.0 Sem mençao de ferime

.1 Com fermento

.9 Efeitos tardios

N950 Traumatismo de um ou

Segundo nervo (II par) crania
Otico

N951 Traumatismo de outro

Nervo ou par craniano:
I (olfativo)
III (motor ocular comum)
IV (patetico)
V (trignmio)
VI (motor ocular externo)
VII (facial)

Anosmia traumatica

N952 Traumatismo de um ou

Nervo radial, do brago

ento

de ambos os nervos oticos

ano Cegueira traumatica SAI

ou outros nervos cranianos

Nervo ou par craniano:
VIII (auditivo ou acistico)
IX (glosso faringeo)
X (pneumogastrico ou vago)
XI (espinhal)
XII (hipoglosso)

Surdez traumatica

mnais nervos do brago

Plexo braquial SAI
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N953 Traumatismo de um ou mais nervos do antebraço

Cubital }

Mediano f do antebrazo

N954 Traumatismo de um ou mais nervos do punho e da mao

Cubital, do punho e da mao
Digitais
Mediano | _
Radial } do punho e da mao

N955 Traumatismo de um ou mais nervos da coxa

Ciatico, da coxa

N956 Traumatismo de um ou mais nervos da perna

Peronio
Tibial da perna

N957 Traumatismo de um ou mais nervos do tornozelo e do pé

Tibialeironto } do tornozelo e do pe

N958 Traumatismo da medula espinhal sem manifestaçao
de traumatismo vertebral

Inclui: choque medular
paraplegia traumatica

N958.0 Cervical, sem mengao de ferimento

N958.1 Cervical, com ferimento

N958.2 Dorsal (toracica) e Zombar, sem mengao de ferimento

N958.3 Dorsal (toracica) e lombar com ferimento

N958.4 Sacra, sem mengao de ferimento

N958.5 Sacra, com ferimento

N958.6 Nao especificado, sem mengao de ferimento

N958.7 Nao especificado, com ferimento

N958.9 Efeitos tardios, qualquer parte

N959 Outros traumatismos dos nervos, inclusive o traumatis-
mo de um nervo em varias partes

N959.0 Simpatico cervical, sem mengao de ferimento

N959.1 Simpatico cervical, com ferimento
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N959.2 Outras partes, e partes multiplas, sem mengeo de feri-
mento

Parte(s): Plexo sacro SAI
multiplas
nao especificada

N959.3 Outras partes, e partes múltiplas, com ferimento

N959.9 Efeitos tardios, uma ou outre localizagao ou parte

EFEITOS ADVERSOS DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS (N960-N989)

agudos
cronicos resultantes da:
tardios absorçao

queimaduras internas por inalaco
substancias químicas ingestao

reacao aiergica a droga, injegao
exceto a dermatite
por contacto J

Exclui: dermatite por contato (692)
queimaduras externas por agentes qurmicos (N940-N949)

Para a classificagao das substancias especificasv2r o Índice
Alfabetico

EFEITOS ADVERSOS DE SUBSTANCIAS DE AÇAO MEDICINAL (N960-N979)

N960 Efeitos adversos de antibióticos

N960.0 Penicilina, qualquer tipo

N960.1 Antibioticos anti-micóticos

N960.2 Cloranfenicol

N960.3 Eritromicinas

N960.4 Estreptomicinas

N960.5 Tetraciclinas

N960.9 Outros antibióticos

N961 Efeitos adversos de outras substancias antiinfecciosas

N961.0 Sulfonamidas

N961.1 Arsenicais antiinfecciosos

N961.2 Prata e seus compostos

N961.3 Derivados da quinoleina e da hidroxiquinoleina

4U O- - -
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N961.9 Outras substancias antiinfecciosas

N962 Efeitos adversos de horm6nios e de seus substitutos
sintéticos

N962.0 Horm5nios supra-renais

N962.1 Androgénios e anabolizantes análogos

N962.2 Estrogenios

N962.3 Insulinas e outros antidiabeticos

N962.4 Extratos de pituitaria anterior

N962.5 Extratos de pituitaria posterior

N962.6 Progestogenios

N962.7 Tire&ides e seus derivados

N962.8 Agentes antitireoideanos

N962.9 Outros hormonios e seus substitutos sinteticos

N963 Efeitos adversos de substancias de açao principalmente
qeral

N963.0 Anti-histaminicos e antieméticos

N963.1 Antineoplasicos

N963.2 Acidificantes

N963.3 Alcalinizantes

N963.4 Outros agentes eletroltticos, calZricos e de equiZl-
brio hUdrico

N963.5 Enzimas

N963.6 Vitaminas

N963.9 Outras substancias de agao geral nao classificadas em
outra parte

N964 Efeitos adversos de substancias de aqao principalmente
hematol6gica

N964.0 Ferro e seus compostos

N964.1 Figado e extratos hepaticos

N964.2 Anticoagulantes

N964.3 Produtos a base de vitamina K

N964.4 Outros coagulantes

N964.9 Outras substancias de agao principalmente hematolZgica
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N965 Efeitos adversos de analgésicos e antipireticos

N965.0 Opiaceos e sinteticos analogos

N965.1 Saiicilatos e similares

N965.2 Cincofeno e similares

N965.3 Colchicina

N965.4 Derivados da anilina

N965.5 Outros derivados do alcatrao de hulha

N965.9 Outros analgesicos e antipireticos

N966 Efeitos adversos de anticonvulsivantes

N966.0 Derivados diona

N966.1 Derivados da hidantoina

N966.9 Outros anticonvulsivantes

N967 Efeitos adversos de outros sedativos e hipnoticos

N967.0 Barbituricos

N967.1 Hidrato de cloral

N967.2 Paraldeido

N967.3 Brometos

N967.9 Outros sedativos e hipnoticos

N968 Efeitos adversos de outros depressores do sistema ner-
voso central

N968.0 Relaxantes dos músculos por agao sobre o sistema ner-
voso central

N968.1 Gases anestesicos

N968.9 Outros

N969 Efeitos adversos dos anestesicos locais

N970 Efeitos adversos de agentes psicoterapeuticos

N970.0 Antidepressivos

N970.1 Tranquilizantes

N970.9 Outros agentes psicoterapeuticos

N971 Efeitos adversos de outros estimulantes do sistema ner
voso central
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N972 Efeitos adversos de agentes que atuam principalmente
sobre o sistema nervoso autonomo

N972.0 ParaessmpaticomimJtico8 (coZin4rgicos)

N972.1 ParassimpaticoZlticos (anticolinérgicos)

N972.2 Simpaticomiméticos (adrenérgicos)

N972.3 Relaxantes do sistema nervoso autonomo

N972.9 Outros

N973 Efeitos adversos dos agentes que atuam principalmente
s5bre o aparelho cardiovascular

N973.0 Cardiodepressores

N973.1 Cardiotonicos

N973.2 ColesteroZlticos

N973.3 Gangliopligicos

N973.4 VasodiZatadores

N973.5 Outros hipotensores

N973.6 Esclerosantes

N973.9 Outros

N974 Efeitos adversos de drogas que atuam principalmente s5
bre o aparelho gastrintestinal

N974.0 Antiacidos e antidiarréicos

N974.1 Catarticos irritantes

N974.2 Catárticos emoZientes

N974.3 Catárticos salinos

N974.4 Rehidratantes do bolo fecal

N974.5 Outros catarticos

N974.6 Eméticos

N974.9 Outros

N975 Efeitos adversos dos diuréticos

N975.0 Diuréticos mercuriais

N975.1 Derivados da xantina
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N975.2 Inibidores da anhidrase do ácido carbonico

N975.3 Saluriticos

N975.9 Outros agentes diuréticos

N976 Efeitos adversos dos agentes que atuam diretamente s6-
bre o sistema osteomuscular

N976.0 Ocitocicos

N976.1 Espasmoliticos

N976.2 Ouro e seus compostos

N976.9 Outros

N977 Efeitos adversos de outras drogas, ou nao especifica
das

N977.0 Medicamentos de uso externo nao classificados em outra
parte

N977.1 Corantes farmaceuticos nao classificados em outra par-
te

N977.2 Agentes diagnósticos

N977.8 Outras drogas especificadas nao classificadas em outra
parte

N977.9 Drogas nao especificadas

N978 Efeitos adversos de dois ou mais agentes medicinais em
combinagoes especificadas

N978.0 Derivados do ópio com barbitúricos ou tranquilisantes

N978.1 Salicilatos com descongestionantes, anti-histaminicos
e antiemeticos

N978.2 Barbitúricos com salicilatos ou outros analgésicos nao
produtores de dependencia

N978.3 Sedativos nao barbituricos com salicilatos ou outros
anaZgesicos nao produtores de dependencia

N978.4 Agentes psicofarmacolZgicos com barbitúricos

N979 Efeitos adversos do álcool em combinagao com agentes
medicinais especificados

N979.0 Derivados do opio

N979.1 Barbituricos

N979.2 Sedativos nao barbitúricos

N979.3 Anti-histaminicos

N979.4 Agentes psicofarmacoZlgicos
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EFEITOS TóXICOS DE SUBSTANCIAS DE PROCEDENCIA NAO
PREDOMINANTEMENTE MEDICINAL (N980-N989)

N980

N980.0

N980.1

N980.2

N980.9

N981

N981. 0

N981.1

N981. 2

N981.9

N982

N982.0

N982.1

N982.2

N982.9

N983

N983.0

N983.1

N983.2

N983.9

Efeito t6xico do álcool

AZlcoooZ etíZico

Zlcooo met-Zioo

Alcool isopropiZico

Outros

Efeito tóxico dos produtos do petr6leo

Querosene

Gasolina

Nafta derivada do petr¿leo

Outros

Efeito toxico dos solventes industriais

Benzina e homologos

Tetracloreto de carbono

Bissulfato de carbono

Outros

Efeito toxico das substancias aromáticas corrosivas,
ácidos e alcalis cáusticos

Aromaticos corrosivos

Acidos

Alcalis causticos

Cáusticos nao especificados

N984 Efeito toxico do chumbo e seus compostos (incluindo
suas emanaqoes)

N985 Efeito t6xico de outros metais nao predominantemente
medicinais quanto a sua procedencia

N985.0 Mercurio e seus compostos

N985.1 Arsenico e seus compostos

N985.2 Manganes e seus compostos
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N985.3 BeriliO e seus compostos

N985.9 Outros

N986 Efeito toxico do mon6xido de carbono 4

N987 Efeito tóxico de outros gases, emanaqoes ou vapores

N987.0 Gases liquefeitos do petroleo

N987.1 Outros gases de hidrooarbonetos

N987.2 Bioxido de nitrogenio

N987.3 Bi¡xido de enxsfre

N987.4 Freon

N987.9 Outros

N988 EfPito tóxico dos alimentos nocivos

N988.0 Mariscos

N988.1 Fungos

N988.2 Outras plantas usadas como alimentos

N988.9 Outros

N989 Efeito t6xico de outras substancias nao predominante-
mente medicinais guanto a sua procedencia

N989.0 Cianeto

N989.1 Estricnina

N989.2 Pesticidas clorados

N989.3 Outros pestieidas

N989.4 Pegonhas

N989.5 Saboes e detergentes

N989.9 Outros

OUTROS EFEITOS ADVERSOS (N990-N999)

N990 Efeitos das radiaç6es

Inclui: efeitos tardios
reaçao precoce

Exclui: dermatite devida a radiaçao (692.7)

queimaduras por radiaçao (N940-N949)

queimadura solar (692.8)
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N990.0 Radioatividade, exceto a associáda com o diagnostico
ou o tratamento

Chuva radioativa
Raios (de):
Roentgen nao usada(os) para diagnostico ou

tratamento

Substancia radioativa

N990.1 Raios X para diagnóstico

Fluoroscopia }
RBntgenoscopia } para diagndstico

N990.2 Isótopos radioativos ou substancias de contraste
para diagnostico

N990.3 Outras radiagoes, ou nao especificadas, para diag-
nóstico

N990.4 Radioterapia externa

Radio ou isotopos usados como "bomba"
Radioterapia com raios X
Roentgenoterapia
Teleterapia

N990.5 Radioterapia interna

Implantaçao (removivel) de: Ingestao } .
isotopo Injeao de isotopo
radio (qualquer forma)

N990.6 Outras radioterapias, ou nao especificadas

N990.9 Outras radiagoes, ou nao especificadas

Raios:
infravermelhos
ultravioletas

N991 Efeitos do frio

Exclui: pernio (443.2)

N991.0 Geladura da face

N991.1 Geladura da mao

N991.2 Geladura do pé

N991.3 Geladura de outras localZizaoes> ou nao especifica-
das

N991.4 Pé de imersao

Pe de trincheira

N991.9 Outros
Congelaçao
Frio excessivo
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N992 Efeitos do calor

Exclui: doengas das glandulas sudoriparas
devidas ao calor (705)

queimaduras (N940-N949)
queimadura solar (692.8)

N992.0 InsoZagao

Apoplexia devida ao calor Pirexia devida ao calor
Golpe de calor Siriase
Ictus solis Termoplegia

N992.1 Síncope pelo calor

Colapso devido ao calor

N992.2 Caimbras pelo calor

N992.3 Prostraçao anidrotica pelo calor

Esgotamento extremo pelo calor devido a depleçao de agua

Exclui: a associada com depleçao de cloreto de sodio (N992.4)

N992.4 Prostraçao pelo calor com deplegao de sal ou cloreto
de sodio

Esgotamento extremo pelo calor com depleçao de sal ou cloreto
de sodio (e agua)

N992.5 Prostragio pelo calor sem especificar

Esgotamento extremo pelo calor SAI

N992.6 Fadiga transitoria pelo calor

N992.7 Edema pelo calor

N992.9 Outros efeitos do calor

Calor excessivo SAI

N993 Efeitos da pressao atmosfrica

N993.0 Otite barotraumatica

Aero-otite media
Efeitos das grandes altitudes sobre os ouvidos

N993.1 Sinusite barotraumatica

Aerossinusite Efeitos das grandes altitudes sobre os
seios paranasais (ou acessorios)

N993.2 Outros efeitos das grandes altitudes ou nao especi-
ficados

Anoxia devida a grandes altitudes
Doença (dos): Mal (das, de):

alpina altura
Andes montanhas

Hipobaropatia

414



-~~~NTIRZ DA LEz 415 ^-^^~^

N993.3 Doenga por descompressao brusca

Doença (do, dos): Mal dos caixoes
ar comprimido Paralisia dc
caixoes submersos Paresia

N994 Efeitos de outras causas externas

N994.0 Efeitos do raio

Choque
Fulguraçao
Fulminaçao devida(o) a raio
Incineraçao

,Y' Queimadura

N994.1 Afogamento e submersao nao mortais

Caimbra dos nadadores Imersao

N994.2 Efeitos da fome

Inaniçao, por falta de alimentos Privaçao de alií

N994.3 Efeitos da sede

Privaçao de agua

N994.4 Outros efeitos da exposigao aos eZementos

Esgotamento devido a exposiçao aos elementos

N994.5 Efeitos do exerccio exagerado

Esgotamento devido a exercicio exagerado
Exercício excessivo

N994.6 Doença causada pelo movimento

os mergulha-
dores

mentos

Discinetose
Enjoo por viagem em:

aeronave
trem
veiculo a motor
outros velculos

Enj;o maritimo
Enjoo por:

balanço
carrossel

N994.7 Asfixia e estrangulamento

Sufocaçao (por):
bolsa plastica
constriçao
desmoronamento
estrangulamento
mecenica
pressao
roupas de cama

Exclui: asfixia por:
aspiraçao de alimentos ou de corpos estranhos (N932-
N934)

monoxido de carbono (N986)
outros gases, emanaçoes e vapores (N987)
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N994.8 EletrocuQao e efeitos nao mortais da corrente elétrica

Comoçao
Incineraçao devida a corrente eletrica
Queimadura

N994.9 Outros

Descuido no nascimento
Falta de cuidados aos lactentes
Negligencia
Outros efeitos devidos a causas externas

N995 Certas complicacoes precoces dos traumatismos

N995.0 Embolia gasosa

Pneumatemia

Exclui: a ocorrida durante (a) (o):
gravidez (634.5)
parto ou puerperio (673.0)

N995.1 Embolia gordurosa

N995.2 Hemorragia secundária e recidivante

Subsequente a hemorragia inicial ocorrida no momento da lesao

N995.3 Aneurisma traumatioo e lesao arterial

Aneurisma arteriovenoso traumaático
Hematoma arterial
Outras lesoes vasculares subseqUentes a um traumatismo

Exclui: a hemorragia intracraniana subsequente a uma lesao
traumatica (N851-N854)

N995.4 Lesao de nervo complicando a lesao assea (fratura)

Lesao de um nervo secundaria a uma fratura

N995.5 Choque

Choque (imediato) (tardio) subsequente a uma lesao com mani-
festaçao de:

diminuiçao da:
respiraçao
tensao sanguínea

pulso fraco,>rapido

Exclui: choque (por):
eletrico (N994.8)
pos-operatorio (N998.0)
raio (N994.0)
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N995.6 Anuria traumetica

Insuficiencia renal subsequente a prensamento ou esmagamento
SEndrome de:

compressao
esmagamento
prensamento

N995.7 Contratura isquemica de VoZkmann

N995.9 Outras complicagoes precoces dos traumatismos

r N996 Outras les8es, ou nao especificadas

Inclui: lesao traumática SAI

Exclui: traumatismo SAI (da, de, do):
cabeaa (N854)
localizaoes intracranianas (N850-N854)
medula espinhal (N958)
olho (N921)
6rgaos internos (N860-N869)

N996.0 Da face e do pescogo

Boca Nariz
Bochecha Ouvido
Garganta Sobrancelha
Lábio

N996.1 Do tronco

Espádua Parede abdominal
Flanco Peito
Mama Perineo
Nádega Regiao interescapular
brgaos genitais externos Virilha

Exclui: a regiao escapular (N996.2)

N996.2 Do ombro e do brago

Axila Regiao escapular

N996.3 Do cotovelo, do antebraço e do punho

N996.4 Da(s) mao(s), exceto dedo(s)

N996.5 De dedo(s) da(s) mao(s)

Dedos (inclusive unha)
Polegar (inclusive unha)

N996.6 Do quadril e da coxa

Parte superior da extremidade inferior

N996.7 Do joelho, da perna, do tornozelo e do pe
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N996.8 De outras localizagoes especificadas, incluindo as mul
tiplas

Exclui: localizaçoes multiplas classificaveis em uma mesma ca-
tegoria dc quarto algarismo (N996,0-N996.7)

N996.9 De localizagao nao especificada

N997 Complicaçoes peculiares de certos procedimentos cirúr-
gicos

Exclui: as complicaçoes das afecçoes pelas quais se empregou o
procedimento ciruIrgico

N997.0 Reaçao causada por uma punçao lombar ou raquidiana

N997.1 Síndrome de pos-cardiotomia

S;ndrome de:
pos-comissurotomia
p6s-valvulotomia

N997.2 Complicanao tordia de um csto de amputaçao

Exclui: os efeitos tardios de uma amputaçao traumatica (N878,
N885-N887, N895-N897, adicionados do quarto algaris-
mo .9)

N997.3 Síndrome de linfedema pos-mastectomia

N997.4 Complicaqao devida a aplicapao de cateteres

Complicaqoes durante a dialise

Exclui: o cateterismo uretral (N999.9)

N997.5 Complicagoes de natureza mecanica devidas a aplicacao
interna de dispositivos de protese

Funcionamento defeituoso (da) (do):
marca-passo "ou pacemaker"
protese de:

arteria
válvula cardiaca

N997.6 Outraes complicagoes devidas a derivagao ou "shunt" ou
a dispositivo protético interno

Anemia hemolltica
Infecçao resultante da inserçao de um dispositivo

eTrombo j protetico interno

N997.7 Complicagoes devidas ao transplante de orgaos

N997.8 Complicaqoes devidas a uma extremidade reimplantada

N997.9 Sindrome de pos-gastrectomia("dumping syndrome")

N998 Outras complicaqçes dos procedimentos cirurgicos

Exclui: as complicaçoes das afecçoes pelas quais se empregou o
procedimento cirurgico

N998.0 Choque pos-operatorio
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N998.1

N998.2

N998.3

N998.4

Hemorragia ou hematoma pos-operatorios

Pungao ou Zlaceragao acidentais

Deiscincia de ferida operatoria

Corpo estranho deixado inadvertidamente na ferida ope-
ratoria

Esponja diEsponja '1 deíxada(o) inadvertidamente na ferida
Material de sutura tra
Tampao (de algodao)

N998.5 Infecçao de ferimento operatorio

Abscesso devido a infecçao de ponto de sutura

Exclui: infecçao subseqUente a infusao, injeçao, transfusao ou
vacinaçao (N999.3)

N998.6 FzstuZa pos-operatoria persistente

N998.7 Funcionamento defeituoso de colostomia e de enterosto-
mia

N998.9 Outras complicagoes devidas a procedimentos cirurgicos

Enfisema cirurgico

N999 Outras complicaqçes dos cuidados médicos

Exclui: complicaçoes das afecçoes pelas quais foi ministrada a
assistencia medica

dermatite por contato devida a drogas (692.3)
efeitos adversos de agentes medicinais (N960-N979)
queimaduras devidas a aplicaçoes locais ou a irradia-

çao (N940-N949)

N999.0 Vacina generalizada

N999.1 Encefalite pos-imunizagao

Encefalite subsequente a vacinaçao ou a outro procedi-
Encefalomielite | mento de imunizaçao

N999.2 Hepatite por soro

Atrofia amarela sub-aguda dentro dos 8 meses apos a adminis-
do f;gado traçao de sanguejplasma, soro ou

Hepatitej outra substancia biologica, que
Ictericia se acredite que a tenha originado
Hepatite p6s-transfusao
Icter;cia por soro homologo

N999.3 Outras infecgoes

Infecçao subseqUente a infusao, injeçao, transfusao ou vacina-
çao

Exclui: infecçao do ferimento operatorio (N998.5)
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N999.4 Choque anafilático

Anafilaxia SAI
Reaçao de Herxcheimer
Choque alergico

N999.5 Outras reagoes sericas

Doenga (por) (do):
proteinas
soro

Erupgao por soro
Intoxicagao pelo soro

Exclui: a hepatite devida a s^ro (N999.2)

N999.6 Reagao pos-transfusao devida a incompatibilidade dos
grupos ABO

Transfusao de sangue incompativel
Reaçoes devidas a incompatibilidade de grupos sanguineos em

infusoes e transfusoes

N999.7 Reagao pos-transfusao devida a incompatibiZidade do f_
tor Rh

Reagoes devidas ao fator Rh em infusoes e transfusoes

N999.8 Outras reagoes pos-transfusao

Reaçao por transfusao SAI

N999.9 Outros

Outros acidentes, ou nao especificados, ocorridos na assis-
tancia medica
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CLASSIFICAC5ES SUPLEMENTARES

As categorias YOO-Y89 foram feitas para serem usadas na classi
ficaçao das admissoes em hospitais e das consultas em ambulato
rios, dispensarios, clinica privada, etc., que nao podem ser
atribuídas ao codigo principal ou porque nao foi feito um diag
nostico suscetível de classificagao, ou porque as pessoas nao
estavam doentes.

EXAMES E INVESTIGAÇOES EM APARELHOS E SISTEMAS ESPE
CTFICOS SEM INFORMACAO DO DIAGNOSTICO (YOO-YO9)

YOO Investigaqao do sistema end6crino e do metabolismo

Avaliaçao (das, do, dos):
conteudo de gordura nas

fezes
esteroides na urina
hormnnios do crescimento
metabolismo basal

Exame de urina para investi-
gar:

acucar
corpos cetonicos

Insuflaçao perirrenal
Prova de tolerancia a gli-

cose

Y01 Investigaçao do sangue e dos 6rgaos hematopoéticos

Avaliagao (da, do):
hemoglobina
taxa de hemossedimentagao
tempo de coagulaçao

Esplenografia

Grupo sanguíneo
Hemocultura
Hemograma
Provas de fixagao do comple-

mento

Exclui: o exame de sangue para a investigagao dos transtornos
endocrinos ou metabolicos (YOO)

Y02 Investigaçao do
tidos

sistema nervoso e dos 6rgaos dos sen-

Y02.0 Investigagao do sistema nervoso

Avaliaçao dos tempos de
condugao dos nervos

Eletroencefalografia
Encefalografia

Exame do líquido cefalorra-
quidiano ou cerebrospinhal

Ventriculografia

Y02.9 Investigaçao dos orgaos dos sentidos

Audiograma
Prova (da, do):

audig~ao
gustaçao (ou g

3
sto)

olfaçao (ou olfato)
tato
visao (ou vista)

Radiografia (do):
nariz
olho
ouvido
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Y03 ,Investigaçao do

Angiografia
Aortografia
E!etrocardiografia

aparelho circulat6rio

Registro da pressao:
arterial
intrancardaca

Y04 Investigagao

Avaliaçao da fungao
respiratoria

Broncografia

do aparelho respira

Exame
Pneum

ma)

Y05 Investigagao do aparelho digesti

Colecistografia Prova
Exame (do): fun

conteudo gástrico ref
radiologico (ou radiografico)

(com):
ne...a opaco Sbt-ao

ingestao de substancia de contraste

t6rio

do escarro
ografia (ou pneumogra-

vo

(s) (da):
pao hepatica
eiçao fracionada

Y06 Investigaqao do aparelho geniturinario

Y06.0 Investigagiao do apareZho genital

Exame (da, de, do): Radiografia (da, dos):
citologico de esfregaço mama

do colo do utero orgaos genitais
ginecol6gico SAI
secresao:

cervical (do colo do utero)
vaginal

semen

Y06.9 Investigagao do aparelZho urinario

Exame: Provas da funcao renal
bacteriologico Radiografia do aparelho uri-
microscopico da urina nario
químico

Exclui: o exame da urina para a investigaçao dos transtornos
endocrinos ou metabolicos (YOO)

Y07 Investigagao da pele

Exame da pele para investigaçao de:
bacterias
fungos

Exclui: as provas de sensibilidade cutanea (Y12)

Y08 Investigagao do sistema osteomuscular
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CLASSIFICAC5ES SUPLEMENTARES

Y09 Outros exames e investigaÇoes especificadas

Investigaçao (com, por):
isotopos SAI
suspeita de doença infecciosa

OUTROS EXAMES SEM INFORMAÇAO DO DIAGNOSTICO (Y10-Y19)

Y10 Exame cllnico geral

Exame medico geral (de, para):
escolar
investigaçoes
rotina
seguros

Yll Exame psiquiátrico geral

Yll.0 Desadaptagio sooial sem manifestaçao de transt¿rno psi-
quiatrico

Yll.9 Outro

Y12 Provas de sensibilidade cutanea

Investigaçao de alergenos Prova de tuberculina

Y19 Outros

PROCEDIMENTOS MÉDICOS E CIRúRGICOS SEM INFORMAÇAO DO DIAGNóS
TICO (Y20-Y29)

Y20 Cuidado de aberturas artificiais e cateteres

Atenaso, cuidado, remoçao de cateter
Fechamento, modificagao, limpeza de:

cistostomia
colostomia
enterostomia
uterostomia

Introduçao de velas ou de sondas

Y21 Paracentese

Punçao, ou drenagem, de qualquer cavidade

Y29 Outros

CUIDADOS MÉDICOS E CIRURGICOS SUBSEQUENTES, SEM DOENCA NEM SIN
TOMATOLOGIA PRESENTES (Y30-Y39)

Y30 Ajustamento de aparelhos de pr6tese

Ajustamento de: Ajustamento de:
brago aud{fono
olho artificial cinturao de colostomia
perna ) protese dentaria
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Y31 Remoçao de dispositivos para fixaçao externa

Remoçao de tala, ou aparelho de gesso, SAI

VY2 Remnoa de diinnRitiv para fixacao interna

Remogao de pregos, cravos, placas

Y33 Cirurgia plástica consecutiva a traumatismo ou operaeo

Reparaçao do tecido cicatricial formado pelo traumatismo ou pe
la operaçao

Y34 Exame de seguimento subsequente a doenga, traumatismo
ou operaçao

Y34.0 De tuberculose pulmonar inativa, depois do tratamento

Y34.1 De tuberculose pulmonar inativa, da qual se ignora se
foi ativa

Y34.2 De outros casos de tuberculose inativa

Tuberculose inativa de outras localizaçoes

Y34.3 De casos de tumores, depois do tratamento

Y34.9 De outra doenga, traumatismo ou operagao

Y39 Outros

PESSOAS SUBMETIDAS A MEDIDAS PREVENTIVAS (Y40-Y49)

Y40 Contatos com doenas infecciosas ou parasitarias

Y40.0 Tuberculose

Y40.1 Poliomielite

Y40.2 Raiva

Y40.3 Varzola

Y40.9 Outros

Y41 Portadores ou portadores suspeitos de germens infeccio-
sos

Y41.0 Difteria

Y41.1 Febre tifóide

Y41.2 Doengas venereas

Y41.3 Disenteria amebiana

Y41.9 Outros
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Y42 Inoculaq9es e vacinaqoes profilaticas

Exclui: a administragao profilatica de antibioticos, s8ros imu-
nizantes ou outros agentes quimioterapeuticos (Y44)

Y43 Esterilizaq5o profilática

Y44 Outros procedimentos profiláticos

Administragao de:
antibio

6
ticos

soros imunizantes
outros agentes quimioterapeuticos

Y49 Outros

Isolamento

CIRURGIA OPCIONAL (Y50-Y59)

Y50 Cirurgia plastica por razoes cosmSticas

Exclui: a reparacao do tecido cicatricial formado por trauma-
tismo ou operagao (Y33)

Y51 Circuncisao ritual

Y59 Outra

ASSISTENCIA MATERNA E A CRIANCA SADIA (Y60-Y69)

Y60 Observacao e assisténcia pré-natal

Gravidez normal

Y61 Observagao pos-parto, sem sintomas anormais

Y62 Assistencia ao lactente e a crianga sadia

Y69 Outra

OUTRAS PESSOAS SEM DOENÇA NEM SINTOMATOLOGIA PRESENTES
(Y70-Y79)

Y70 Doadores sadios

Y70.0 Sangue

Y70.1 Pele

Y70.2 Osso

Y70.3 Rim

Y70.9 Outros
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Y71 Pessoa sadia que acompanha um doente

Y79 Outras

CRIANAS NASCIDAS VIVAS E SADIAS CLASSIFICADAS
SEGUNDO 0 TIPO DE NASCIMENTO (Y80-Y89)

As seguintes subdivisoes de quarto algarismo deverao ser usa-
das com as categorias Y80-Y89

.0 Nascidos no hospital

.1 Nascidos antes da admissao ao hospital

.2 Nascidos fora do hospital e nao hospitalizados

Y80 Criança única

Y81 Gimeo, o outro qgmeo nascido vivo

Y82 Gemeo, o outro gemeo nascido morto

Y83 G~meo, sem outra especificagao

Y84 Outros nascimentos múltiplos, e todos os outros gemeos
nascidos vivos

Y85 Outros nascimentos múltiplos, e todos os outros g8meos
nascidos mortos

Y86 Outros nascimentos m1últiplos com nascidos vivos e nas-
cidos mortos entre os outros gemeos

Y87 Outros nascimentos múltiplos, sem especificaçao adicio-
nal

Y89 Nascimento de tipo nao especificado
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CLASSIFICAgAO DOS ACIDENTES DO TRABALHO SEGUNDO 0
AGENTE MATERIAL

Anexo B da Resolugao, referente a Estat;sticas dos Acidentes
do Trabalho, adotada pela Decima Conferencia Internacional de
Estat;sticos do Trabalho, em 12 de outubro de 1962

1 MÁQUINAS

11 Geradores de energia, exceto motores eletricos

111 Maquinas de vapor

112 Maquinas de combustao interna

113 Outros

12 Sistemas de transmissao

121 Eixo de transmissao

122 Correias, cabos, polias, correntes, engrenagens,
pinhoes

129 Outros

13 Maquinas para o trabalho de metal

131 Prensas mecanicas

132 Tornos

133 Fresadoras

134 Rebolo

135 Cisalhas

136 Forjadoras

137 Laminadoras

139 Outras

14 Máquinas para trabalhar a madeira e outras materias si-
milares

141 Serras circulares

142 Outras serras

143 M(quinas de moldar

144 Aplainadoras

149 Outras

15 Maquinas agracolas

151 Ceifadoras, inclusive ceifadoras-debulhadoras

152 Debulhadoras

159 Outras
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16 Maquinas para o trabalho nas minas

161 5ocavadoras

169 Outras

19 Outras maquinas nao classificadas sob outros titulos

191 Máquinas para mover, escavar e raspar a terra, com
excegao dos meios de transporte

192 Máquinas de fiar, de tecer e outras máquinas para
a indústria tdxtil

193 Máquinas para a manufatura de produtos alimentí-
cios e bebidas

194 Máquinas para a fabricagao de papel

195 Máquinas de imprensa

199 Outras

2 MEIOS DE TRANSPORTE E EQUIPAMENTO PARA LEVANTAR CARGAS

21 Máquinas e mecanismos usados para levantar cargas

211 Guindastes

212 Elevadores, monta-cargas

213 Guinchos

214 Polias

219 Outros

22 Meios de transporte por via ferrea

221 Estradas de ferro interurbanas

222 Equipamentos de transporte por via férrea utiliza-
dos em minas, galerias, pedreiras, estabelecimen-
tos industriais, cais, etc.

229 Outros

23 Meios de transporte por rodas, com excegao dos transpor
tes por via ferrea

231 Tratores

232 Caminhoes

233 Carrinhos motorizados

234 Ve~culos motorizados nao classificados sob outros
t{tulos

235 Veículos de tragao animal

236 Ve-culos acionados pela f
3
rga do homem

239 Outros
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24 Meios de transporte por ar

25 Meios de transporte aquatico

251 Meios de transporte por agua com motor

252 Meios de transporte por agua sem motor

26 Outros meios de transporte

261 Transportadores aereos por cabo

262 Transportadores mecanicos, com excegao dos trans-
portadores aereos por cabo

269 Outros

3 OUTROS APARELHOS

31 Recipientes de pressao

311 CaZdeiras

312 Recipientes de pressao,exceto os de fogao

313 Encanamentos e acessorios de pressao

314 Cilindros de gas

315 Caixoes de ar comprimido, equipamento de merguZha-
dor

319 Outros

32 Fornos, fogoes, estufas

321 Altos-fornos

322 Fornos de refinaria

323 Outros fornos

324 Estufas

325 Fogoes

33 Usinas refrigeradoras

34 Instalaqoes eletricas, incluindo os motores eletricos,
mas com excegao das ferramentas elétricas manuais

341 Maquinas giratorias

342 Condutores e cabos elitricos

343 Transformadores

344 AparelZhos de mando e de contr5le

349 Outros

35 EFrramentas elétricas manuais
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36 Ferramentas, implementos e utensilios, com exceçao das
ferramentas elétricas manuais

361 Ferramentas manuais acionadas mecanicamente com
exce9zo das ferramentas eZétrioas manuais

362 Ferramentas manuais nao acionadas mecanicamente

369 Outros

37 Escadas, rampas m6veis

38 Andaimes

39 Outros aparelhos nao classificados sob outros titulos

4 MATERIAIS, SUBSTANCIAS E RADIAÇOES

41

42

Explosivos

P6s, gases, llquidos e produtos quimicos, com exceqao
dos explosivos

421 Pos

422 Gases, vapores, fumagas

423 L{quidos nao classificados sob outros t{tulos

424 Produtos qu~micos nao classificados sob outros t{-
tulos

429 Outros

43 Estilhaços

44 Radiagçes

441 Radiagoes ionizantes

449 Radiaçoes de outro tipo

49 Outros materiais e substancias nao classificados sob ou
tros titulos

5 AMBIENTE DO TRABALHO

51 No exterior

511 CondiçJes cZimaticas

512 Superfices de transito e de trabaZho

513 agua

519 Outros

4·
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52 NO interior

521 Assoalhos

522 Ambientes fechados

523 Escadas

524 Outras superficies de transito e de trabalho

525 Aberturas no solZo e nas paredes

526 Fatores que criam o ambiente (iluminagao, venti-
lagao, temperatura, ruidos, etc.)

529 Outros

53 Subterráneos

531 Telhados e revestimentos de galerias, tuneis, etc.

532 Assoalhos de galerias, tuneis, etc.

533 Fachadas de minas, tuneis, etc.

534 Pogos de minas

535 Fogo

536 Xgua

539 Outros

6 OUTROS AGENTES NAO CLASSIFICADOS SOB OUTROS TTTULOS

61 Animais

611 Animais vivos

612 Produtos de animais

69 Outros agentes nao classificados sob outros titulos

7 AGENTES NAO CLASSIFICADOS POR FALTA DE DADOS SUFICIENTES
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ATESTADO MEDICO

E REGRAS DE CLASSIFICAQAO

Definigao da causa básica de morte

A Vigesima Assembleia Mundial da Saude definiu as causas de
morte a seram registradas no atestado de obito como "todas a-
quelas doengas, estados morbidos e lesoes que produziram a mor
te, ou que contribuiram para ela, e as circunstancias do aci-
dente ou da violencia que produziram essas lesoes" (ver pg 489)
O proposito desta definigao foi assegurar que toda informacgao
relevante fosse registrada e que a pessoa encarregada de preen
cher o atestado nao escolhesse determinados estados patol6gi-
cos para mencionar no atestado de obito e rejeitasse outros.
Nota-se que a definicao nao inclui sintomas nem maneiras de fa
lecer tais como colapso cardSaco, astenia, etc.

0O problema de classificar causa de morte, em estatistica vi
tal, e relativamente simples quando esta envolvida somente uma
causa de morte. Porem, em muitos casos dois ou mais estados pa
tologicos contribuem para o obito. Em tais casos, a pratica de
estatistica vital tem sido selecionar uma dessas causas para
ser tabulada. No passado, essa causa foi descrita de varias ma
neiras,como "a causa da morte", "a causa primaria da morte",
"a causa principal da morte", "a causa fundamental da morte",
etc. Afim de uniformizar a terminologia e o procedimento de se
legao da causa de morte para as tabulagoes primarias, na Sexta
Conferencia Internacional para a Revisao Decenal, concordou-se
em designar a causa escolhida para ser tabulada como a causa
basica da morte.

Sob ponto de vista da prevengao da morte,e importante cor-
tar a cadeia de eventos ou instituir a cura num carto ponto. O
objetivo mais eficaz da saude publica e prevenir a açao da cau
sa precipitante. Para este propositoa causa basica tem sido
definida como "(a) a doenga ou lesao que iniciou a cadaia de a
contecimentos patologicos que conduziram diretamente a morte,
ou (b) as circunstancias do acidente ou violancia que produzi-
ram a lesao fatal" (ver pagina 489).

Com o objetivo de assegurar uma aplicagao uniforme do prin-
cipio acima mencionado, deveria ser usado o modelo de atestado
madico recomendado pela Assembleia Mundial da Saude. Como uso
deste modalo, e atribuida ao medico que assina o atestado de o-
bito a responsabilidade de descraver a cadeia dos acontecimen
tos. Presume-se, e com razao, que o madico no exercicio da pro
fissao, ao atestar o obito, se encontra em melhor condigao que -

qualquer outro para determinar o estado patologico que concor-
reu diretamente para a morte etambém para estabelecer os esta-
dos patologicos antecedentes, que originaram a causa da morte,
se e que houve algum.
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Modelo Internacional de Atestado Médico de Causa de Morte

O atestado medico de obito que aparece a seguir foi proje-
tado para obter a informaçao adequada. que facilite a seleçao
da causa básica da morte, caso forem informadas duas ou mais
causas conjuntamente.

Pode ser considerado como constituido por duas partes (I e
II), as quais, para maior comodidade, serao designadas como:

I (a) Causa direta,
(devida a)

(b) Causa antecedente intercorrente,
(devida a)

(c) Causa antecedente basica

II Outros estados patologicos significativos que concorre-
ram para a morte, porem nao relacionados com a doença
ou estado patologico que produziu a morte.

MODELO INTERNACIONAL DE ATESTADO MEDICO
DE CAUSA DE MORTE

CAUSA DE MORTE

1

Doenga ou estado pato-
Zogico que produziu dire-
tamente a morte*

Causas antecedentes

Estados morbidos, se exis
tirem, que produziram a
causa acima registrada,
mencionando-se em ultimo
lugar a causa basica

~~i ~ II
Outros estados patologi-
cos significativos
que contribuíram para a
morte, porem nao relacio-
nados com a doença ou es-
tado patologico que a pro
duziu

! *Nao se quer dizer com
isto o modo de morrer,
p.ex. colapso cardíaco,
astenia, etc. Significa
¡propriamente a doença,le-
sao ou complicaçao que
causou a morte.

a) . . . . .. .
devida a (ou como

conseqUencia de)

b) . . . . . . . . .
devida a (ou como

conseq)incia de)

) . . . . . . . . .

1
[.

Intervalo
aproximado
entre o come
Go da doenga
e a morte

1

4.

*A

- -
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Na Parte Iregistram-se a causa que diretamente conduziu a
morte (escrita na alinea (a)) e ainda os estados patologicos
antecedentes (alineas (b) e (c) que ocasionaram a causa infor-
mada em (a), aparecendo a causa basica por ultimo,na sucessao
dos estados patologicos. Naturalmente, nao sera necessario o
uso das allneas (b) e (c) se a doença ou estado patologico que
levou diretamente a morte, e que consta em (a), descrever de
forma completa o curso dos acontecimentos.

r

Na Parte IIregistra-sequalquer outra condiçao m6rbida signi
ficativa que teuLha inrjuldo desfavoravelmente no curso do pro-
cesso patologico, contribuindo assim para a morte do paciente,
sem estar, porém, relacionada com a doenga ou situaa¡o patolo-
gica que causou a morte diretamente.

As frases "devida a (ou como conseqllncia de)" que aparecem
no modhlo de atestado medico de obito nao se referem apenas as
seqUencias etiologicas ou patologicas, mas tambem aquelas nas
quais nao ha causalidade direta, mas onde se acredita que uma
condiiao antecedente tenha preparado a via para a causa dire-
ta, seja atraves de lesao dos tecidos ou por transtornos da
funçao, mesmo que o tempo que as separe seja longo.

Regras para a seleqço da causa de morte que devem ser usadas
na tabulaqco de mortalidade por causas primárias

Quando no atestado medico figurar apenas uma causa de mor-
te, esta sera usada para tabulaagio. Quando figurar mais de uma
causa, a seleçao da causa de morte a ser usada para a tabula-
gao sera feita de acordo com as regras que aparecem a seguir.
Estas regras baseiam-se nos conceitos de causa básica, isto e,
a doença ou lesao que iniciou a cadeia de acontecimentos que
conduziram a morte. Quando a causa selecionada for uma lesao
traumatica,deve-se codificar ou as circunst2ncias que deram o-
rigem ao traumatismo, ou a natureza da lesao, ou>de preferen-
cia ambas.

A seleçao da causa a ser codificada compreende duas etapas:
selegio da causa basica e modificagio subseqúente da mesma. Es
tas etapas serao descritas a seguir.

Seleqao da causa basica

As regras para selecionar a causa basica estao relaciona-
das abaixo. A regra geral, ou a regra 1, ou a regra 2, se-
rao aplicadas a todos os atestados; a regra 3 pode ser aplica-
da depois de qualquer uma das anteriores.

Regra geral. Selecione a doença que figura sozinha na ultima
linha usada da Parte I, exceto quando for sumamente improvavel
que essa afecçao possa ter dado origem a todas as afec9oes in-
formadas acima dela.
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Regra 1. Quando houver uma seqUencia informada que termine na
afecçao que aparece primeiro no atestado, selecione a causa ba
sica dessa seqUencia. Quando houver mais de uma seqUencia in--
formada, selecione a causa basica da seqUencia mencionada pri-
meiro.

Regra 2. Quando nao houver seqUancia informada que termine na
afecçao mencionada em primeiro lugar no atestado, selecione es
sa afecçao que aparece primeiro.

Regra 3. Quando a afecçao selecionada, pela regra geral ou pe
las regrae 1 ou 2, pode ser considerada como uma sequela dire-
ta de outra doenga informada, seja na Parte I ou na Parte II,
selecione essa doenga primaria. Havendo duas ou mais doengas
primarias informadas, selecione,.entre elas, a mencionada pri-
meiro.

Para que um atestado seja preenchido adequadamentej a causa
basica devera ser colocada sozinha na ultima linha usada da
Parte I e se houver algumas afecçoes surgidas como conseqUin- f
cia desta causa basica, deverao ser informadas anima dela,uma
afecçao em cada linha em seqUincia, com ordem causal ascenden-
te.

Exemplo 1: I (a) Uremia
(b) Retengao de urina
(c) Hipertrofia da próstata

Exemplo 2: I (a) Broncopneumonia
(b) Bronquite cronica

II Miocardite cronica

Portanto> a regra geral sern aplicada a um atestado preenchi
do de forma adequada. Porem, o fato do atestado nao ter sido
preenchido em sua totalidade, de maneira completamente satisfa
toria, nao impede a aplicaçao da regra geral. Sempre que nao -
for sumamente improvavel que a afecgao colocada sozinha na ul
tima linha usada da Parte I tenha dado origem a todas as afec
goes informadas acima dela, devera ser aplicada a regra geral. '
mesmo que as afecçoes que figurem nas linhas superiores nao te
nham sido colocadas em ordem correta e causal de seqU2ncia. -

Exemplo 3: I (a) Gangrena do intestino e
(b) peritonite
(c) Volvo do ceco

Exemplo 4: I (a) Trombose coronria '
(b) Hemorragia cerebral
(c) Arteriosclerose

A regra geral deve ser descartada somente quando o medico
informar mais de uma afecçao na ultima linha usada da Parte I,
ou quando informar uma afec9ao sozinha e for sumamente improva
vel que esta tenha dado origem a todas as que aparecem acima.
Ao final destas regras sao dados guias para a interpretacao do
que e "sumamente improvavel", mas deve-se ter em mente que o
escrito pelo medico ao atestar o obito indica sua opiniao acer

eb



ATESTADO MEDICO E REGRAS DE CLASSIFICACAO

ca dos estados patologicos que conduziram a morte e da relagao
existente entre gles, e esta opiniaío nao deveria ser descarta-

* da levianamente.

Quando a regra geraZ nao pode ser aplicada, deve-se, sempre
que possivel, solicitar ao madico que atestou o 6bito o escla
recimento do atestado, pois as demais regras de selegao sao
um tanto arbitrarias e podem nao levar a uma seleçao satisfato
ria da causa basica. Quando esse esclarecimento nao puder ser
obtido, as regras 1 ou 2 deverao ser aplicadas.

,, ~ Nestas regras,a frase "seqUencia informada" significa que
foram registradas duas ou mais afec9oes em linhas sucessivas
da Parte I, sendo cada afecçao uma causa aceitavel do estado
patologico que aparece na linha imediatamente superior. A re-
gra 1 e aplicavel somente quando se tem uma seqU^encia que ter-
mine na afecgao colocada em primeiro lugar no atestado. Nao se
encontrando uma seqUencia nessas condiçoes, aplica-se a regra
2 e seleciona-se a afecçao mencionada primeiro.

14 0 processo patologico selecionado pelas regras anteriores
pode,porem, ser uma sequela 6bvia de outro que nao tenha sido
informado em uma relaçao correta de causalidade com o selecio-
nado, isto é,que figure na Parte II ou que esteja mencionado
junto com uma ou mais afecçoes na mesma linha da Parte I. Nes-
te caso, a regra 3 tambnm a aplicavel, e seleciona-se a afec-
gao primaria. Porém, esta regra e aplicada snmente quando nao
existe duvida acarca da relaçao de causalidade entre as duas a

fecçoes: nao basta que uma relaçao causal tivesse sido aceiíta

ae o médico a registrasse.

Modificagao da causa básica

A causa basica, selecionada como foi indicado pelas regras
anteriores nao sera necesariamente a afecçao mais util e in-
formativa para as tabulagoes de dados de mortalidade. Por exem
plo, se foi selecionada a senilidade ou alguma doença generalT
zada tal como a hipertensao ou arterioesclerose, se podera
proporcionar informagao mais util indicando um processo pa
tologico que seja alguma manifestaçao devida ao envelhecimento
ou a doenga generalizada. Em outros casos, pode ser necessario
modificar a causa basica indicada para concordar com a Classi-
ficaçao Internacional de Doencas, no que se refere ao codigo
uníco correspondente a duas ou mais causas informadas conjunta
mente, ou quando seja preferida determinada causa que apareceu
informada com outras determinadas afecçoes.

As regras de modificagao (Regras 4 a 11) tem por objetivo
tornar maiS úteis e aumentar a precisao das tabulagoes de morta
lidade e devem ser aplicadas apos ter sido selecionada a causa
basica com o auxilio das regras de selegao. Com o proposito de
tornar a exposiçao mais clara, o processo de selegao e o de mo
dificagao foram separados, embora estejam intimamente ligados;
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como sera visto nos exemplos a seguir,algumas das regras de mo
dificaçao necessitam da aplicacao posterior das regras de sele
çao. Isto nao apresenta dificuldade aos codificadores experien
tes, mas para os principiantes deve-se dar enfase _a importan-
cia de seguir o desenvolvimento dos processos mentais da sele-
çao, modificaçao e;se necessarionova seleçao.

Exemplos das regras de selegao:

Regra geral. Selecione a doenca que figura sozinha na ultima
linha usada da Parte I, exceto quando for sumamente improvavel
que essa afecçao possa ter dado origem a t^das as afecçoes in-
formadas acima dela.

Exemplo 5: I (a) Abscesso do pulmao
(b) Pneumonia lobar

Selecione a pneumonia lobar

Exemplo 6: I (a) Insuficiencia hepática
(b) Obstrugao das vias biliares
(c) Carcinoma do pancreas

Selecione o carcinoma do pancreas

Exemplo 7: I (a) Metástase no pulmao e abscesso pulmonar
(b) Cancer do cérebro

Selecione o cancer do cérebro

Exemplo 8: I (a) Edema pulmonar

II Anemia secundária e leucemia linfóide cronica

Selecione o edema pulmonar. Aplica-se tambem a regra 3; ver
exemplo 21.

Regra 1. Quando houver uma seqUencia informada que termina na
afecçao que aparece primeiro no atestado, selecione a causa bá
sica de dita seqUencia. Quando houver mais de uma seqllncia in
formada, selecione a causa basica da seqUincia mencionada pri-
meiro.

Exemplo 9: I (a) Embolia coronarcia
(b) Doenga arteriosclerotica do coraçao
(c) Gripe

Selecione a doenga arteriosclerática do coragao. A seq1en-
cia informada cue termina na doenga mencionada primeiro e a em
bolia coronária devida a doenga arterioscler¿tica do coraçao.-
Aplica-se também a regra 7, ver exemplo 41.

Exemplo 10: I (a) Broncopneumonia
(b) Trombose cerebral e doenga cardiaca hiper-

tensiva

Selecione a trombose cerebral. Há duas seqUencias informa-
das que terminam na afecçao mencionada primeiro no atestado:
broncopneumonia devida a doenga cardíaca hipertensiva. Selecio
na-se a causa básica da seqUencia mencionada em primeiro lu-
gar.

Exemplo 11: I (a) Varises esofágicas e insuficiencia cardíaca
congestiva

(b) Cirrose hepática e doenga reumática cronica
do coragao

4b

440



ATESTADO MEDICO E REGRAS DE CLASSIFICACAO

Selecione a cirrose hepática. A seqaencia informada que ter
mina na condi9do registrada primeiro no atestado é varizes eso
fágicas devidas a cirrose hepática.

Exemplo 12: I (a) Pericardite
(b) Uremia e pneumonia

Selecione a uremia. Há duas seqaUncias informadas que termi
nam na afecçgo mencionada primeiro no atestado: pericardite de
vida a uremia e pericardite devida a vneumonia. Seleciona-se a
causa básica da primeira seqUencia. Aplica-se também a regra 5;
ver o exemplo 30.

Exemplo 13: T (a) Hemorragia cerebral e pneumonia hipostática
(b) Hipertensao e diabetes
(c) Arteriosclerose

Selecione a arteriosclerose. Há duas seqUencias informadas
que terminam na afecçao mencionada em primeiro lugar no ateeta
do: hemorragia cerebral devida a hipertensao devida a arterios
clerose e hemorragia cerebral devida a diabetes. Seleciona-se
a causa básica da seqlencia mencionada primeiro. Aplica-se tam
bem a regra 7; ver o exemplo 42.

Exemplo 14: I (a) Hemorragia cerebral
(b) Hipertensao
(c) Pielonefrite cranica e obstrugao prostatica

Selecione a pielonefrite cr5nica. Esta afecgao é a causa bá
sica da seqUencia informada que termina no doenga mencionada
primeiro no atestado; a outra afecgao da linha (c) nao está in
formada em seqUencia. Aplica-se tambem a regra 3; ver o exem-
pío 22.

Regra 2. Quando nao houver seqUincia informada que termina na
afecçao mencionada em primeiro lugar no atestado, selecione es
sa afecçao que aparece primeiro.

Exemplo 15: I (a) Anemia perniciosa e gangrena
(b) do pe
(c) ArterioscZerose

Selecione a anemia perniciosa. Ha uma seqUencia informada:
gangrena do pe devida a arteriosclerose, mas ela nao termina
na afecçao que aparece primeiro no atestado.

Exemp2o 16: I (a) Doenga reumática do coragço e
arteriosclerotica

Selecione a doenga reumática do coraqáo. Nao há seaUencia
informada.

Exemplo 17: I (a) Senilidade e pneumonia hivostática
(b) Artrite reumatóide

Selecione a senilidade. Há uma seqUencia informada: pneumo-
nia hipostática devida a artrite reumatáide, mas nao termina
na afecçao que aparece primeiro no atestado. Aplica-se também
a regra 4; ver o exemplo 26.

Exemplo 18: I (a) Doenga fibrocistica do pancreas
(b) Bronauite e bronquectasia

Selecione a doenga fibrocística do pancreas. Niao há seqUen-
cia informada.

Exemplo 19: I (a) Bursite e coZlite ulcerativa
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Selecione a bursite. Nao ha sequencia informada. Aplica-se
também a regra 6; ver o exemplo 33.

Exemplo 20: I (a) Nefrite aguda, escarlatina

Selecione a nefrite aguda. Nao há seqAelncia informada. Apli
ca-se tambem a regra 3; ver o exemplo 23.

Regra 3. Quando a afecçao selecionada pela regra geral ou pe-
las regras 1 ou 2 pode ser considerada como uma seqUela dire-
ta de outra doença informada, seja na Parte I ou na Parte II,
selecione essa doença primaria. Havendo duas ou mais doenças
primarias informadas, selecione, entre elas, a mencionada pri-
meiro.

Exemplo 21: I (a) Edema pulmonar
II Anemia secundaria e leucemia linf¿ide cra-

nica

Selecione a leucemia linfjide cronica. 0 edema pulmonar, se
lecionado pela regra geral (ver exemplo 8), pode ser considera
do como uma seqlfeZa direta de cual quer das doencas da Parte II,
mas a anemia secundaria é uma seaieZa direta da leucemia lin-
fóide.

Exemplo 22: I (a) Hemorragia cerebral +
(b) Hipertensao
(c) Pielonefrite crSnica e obstrugao prostática

Selecione a obstrugao prostática. A pielonefrite crSnica,se
lecionada pela regra 1 (ver exemplo 14), pode ser considerada
como uma sequela direta da obstrugao prostatica.

Exemplo 23: I (a) Nefrite aguda, escarlatina

Selecione a escarlatina. A nefrite aguda, selecionada pela
regra 2 (ver exemplo 20), pode ser considerada como seq1ela di
reta da escarlatina.

Exemplo 24: I (a) Nefrectomia
II Embrioma do rim

Selecione o embrioma do rim. Nao há dúvida que a nefrecto-
mia foi efetuada devido ao embrioma do rim

Exemplo 25: I (a) Pneumonia hipostática, hemorragia
(b) cerebral e cancer da
(c) mama

Selecione a hemorragia cerebral. A pneumonia hipostatica
selecionada pela regra 2 pode ser considerada como uma sequela
de qualquer das outras afecçoes informadas; é selecionada a
mencionada primeiro.

Exemplos das regras de modificagao

Regra 4. Senilidade. Quando a causa basica selecionada for
classificavel em 794 (Senilidade) e apareça no atestado uma a-
fecçao classificavel em numeros que nao sejam 780-796, faça no
va seleçao da causa basica como se a senilidade nao tivesse s i
do informada; entretanto a senilidade deve ser levada em conta
se ela modificar a codificaçao.
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Exempto 26: I (a) Senilidade e pneumonia hipostatica

(b) Artrite reumatoide

Codifique a atrite reumatoide. Olvida-se a senilidade sele

cionada pela regra 2 (ver e exemplo 17) e aplica-se a regra ge

ral.

Exemplo 27: I (a) Arteriosclerose cerebral
(b) Senilidade

II Gastrenterite

Codifique a arteriosclerose cerebral. Olvida-se a senílida-
de e aplica-se a regra geral.

Exemplo 28: I (a) Degeneragao miocardica e

(b) enfisema
*^~~ ~(c) Senilidade

Codifique a degeneragao miocardica. Olvida-se a senilidade

e aplica-se a regra 2.

Exemplo 29: I (a) Psicose
(b) Senilidade

Codifique psicose senil. A senilidade modifica a codifica-

çao.

Regra 5. Estados patoZlgicos mal definidos. Quando a causa

basica selecionada for classificavel em 780-793, 795 ou 796
(estados patologicos mal definidos) e se informar no atestado

uma afecçao classificavel em numeros diferentes de 780-796, fa

ça nova seleçao da causa básica como se o estado mal definido

nao tivesse sido informaçao; entretanto,o estado mal definido
deve ser levado em conta se ele modificar a codificaçao.

Exemplo 30: I (a) Pericardite
(b) Uremia e pneumonia

Codifique a pneumonia. Olvida-se a uremia selecionada pela

regra 1 (ver o exemplo 12) e aplica-se a regra geral.

Exemplo 31: I (a) Desidratagao
(b) Hematemese e
(c) arteriosclerose

Codifique a arteriosclerose. Olvidam-se sucessivamente a he-

matemese e a desidratagao, ambas mal definidas, e seleciona-se

o unico estado patolgico bem definido.

Exemplo 32: I (a) Anemia
(b) Esplenomegalia

Codifique anemia esplenomegálica. A esplenomegalia modifica

a codificaçao.

Regra 6. Afecçoes triviais. Quando a causa básica seleciona-
da e uma afecçao trivial, sendo impossivel que ela cause a mor

te, e nao esta informada como causa de uma complicaçao mais

grave, e aparece no atestado um estado patologico mais gra-

ve, faça nova seleçao da causa basica como se a afecqao trivial

nao tivesse sido informada.
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ExempZo 33: I (a) Bursite e coZite ulcerativa

Codifique a colite uZcerativa. Olvida-se a bursite selecio-
nada pela regra 2 (ver o exemplo 19).

Exemplo 34: I (a) Cárie dentária
II Tétano

Codifique o tétano

Exemplo 35: I (a) Dermatite, úlcera perfurante
(b) duodenal e doenga cardiaca
(c) hipertensiva

Codifique a úlcera perfurante duodenal. Olvida-se a derma-~
tite e aplica-se a regra 2 as afecgoes restantes.

Regra 7. Associagao. Quando a causa básica selecionada estiver
unida, em virtude de uma disposiçao da Classificaçao ou da lis
ta das paginas 447-454, com uma ou varias das outras doenças
que aparecem no atestado, codifique a combinaçao.

Quando a disposiçao respectiva se referir somente as combina
çoes de uma afecçao especificada como devida a outra, codifica
-se a combinaçao somente quando aparecer expllcitamente no ates
tado a correta relaçao causal ou quando esta puder ser inferi-
da da aplicagao das regras de seleçao.

Quando surgir conflito de associaçoes, associe com a do-
ença a qual seria atribuída a morte se a causa basica nao ti-
vesse sido informada.

Exemplo 36: I (a) Degenera9ao miocárdica
(b) Hipertensao

Codifique doenga hipertensiva do coragao

Exemplo 37: I (a) Otite media aguda
II Mastoidite

Codifique otite média com mastoidite

Exemplo 38: I (a) Dilatagao cardiaca e esceerose renal
(b) Hipertensao

Codifique doenga hipertensiva do coragao e do rim. As tres
afecgoes se combinam.

Exemplo 39: I (a) Parkinsonismo
(b) Arteriosclerose

Codifique paralisia agitante. As doengas estao colocadas na .
relaçao causal correta requerida para a associagao "devida a".

Exemplo 40: I (a) Aneurisma aortico e arteriosclerose
(b) generalizada

Codifique aneurisma aórtico (nao sifilítico). A relag¿ao cau
sal correta requerida para a associagao "devida a" pode ser
inferida usando-se a regra 3 pela qual seleciona-se a arterios
clerose como a causa basica.
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Exemplo 41: I (a) Embolia coronaria
(b) Doenga arterioscleritica do coragao
(c) Gripe

Codifique a embolia coronária. A doenga arteriosclerotica
do coragao selecionada vela regra 1 (ver o exemplo 9) associa
-se com a embolia coronaria.

Exemplo 42: I (a) Hemorragia cerebral e pneumonia hipostatica
(b) Hipertensao e diabetes
(c) Arteriosclerose

Codifique a hemorragia cerebral com hipertensao. A arterf-a
clerose, selecionada pela regra 1 (ver o exemplo 13), associa-
-se com a hipertensao que se associa com a hemorragia cerebral.

Exemplo 43: I (a) Degeneragao miocardica
(b) Arteriosclerose

II Hemorragia cerebral

s ~ Codifique a degeneragao miocardica. A associaçao se faz com
a degeneragao miocardica, pois,pela regra geral, a morte teria
sido atribuida a esta afecgao se a arteriosclerose nao tivesse
sido informada.

t
Exemplo 44: I (a) Hemorragia cerebral

(b) Arteriosclerose e doenga hipertensiva
(c) do coragao

Codifique a doenga hipertensiva do coragao, pois, pela regra
geral, a morte teria sido atribuida a esta condiçao se a arte-
riosclerose nao tivesse sido informada.

Exemplo 45: I (a) Hemorragia cerebral e doenga hipertensiva
(b) do coragao
(c) Arteriosclerose

Codifique a hemorragia cerebral. A associagao se faz com a
hemorragia cerebral, pois, pela regra 2, a morte teria sido a-
tribui'da a esta condigao se a arteriosclerose nao tivesse sido
informada.

Exemplo 46: I (a) Embolia coronaria
(b) Miocardite e nefrite
(c) Hipertensao

Codifique embolia coronaria com hipertensao. A associagao
se faz com a miocardite, pois, pela regra l,a morte teria sido
atribuída a esta afecçao se a hipertensao nao tivesse sido in-
formada; a miocardite, por sua vez se associa com a embolia co-
ronaria.

Regra 8. Especificidade. Quando a causa básica selecionada
descrever umna afecçao em termos gerais e aparecer no atestado
um t^rmo que proporciona informaçao mais precisa acerca da lo-
calizagao ou da natureza desta afec9ao, prefira o termo mais
informativo. Com freqUencia, esta regra sera aplicada quando o
termo geral puder ser considerado como um adjetivo que quali-
fica o termo mais preciso.
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Exemplo 47: I (a) Trombose cerebral
(b) Acidente cerebrovascular

Codifique a trombose cerebral.

Exemplo 48: I (a) Doenga reumática do coragao, estenose mitral

Codifique estenose mitral reumática.

Exemplo 49: I (a) Meningite
(b) Tuberculose

Codifique tuberculose das meninges. A meningite deve ser tu
berculosa,pois a seqUencia e aceitavel.

Exemplo 50: I (a) Toxemia da gravidez
II Convulsoes eclampticas

Codifique eclampsia da gravidez

Exemplo 51: I (a) Aneurisma da aorta
(b) Sifilis

Codifique aneurisma sifilitico da aorta. 0 aneurisma deve
ser sifilítico, pois a seqelncia e aceitável.

Exemplo 52: I (a) Lesoes internas por acidente de automovel
II Rotura do bago

Codifique a rotura do bago e o acidente de automóvel

Regra 9. Estados precoces e adiantados de uma doenga. Quando
a causa basica selecionada for o estado precoce de uma doença
e aparecer no atestado um estado mais adiantado da mesma doen-
ça, codifique o estado mais adiantado. Esta regra nao se apli-
ca a uma forma "cronica" informada como devida a uma forma "a-
guda", salvo se a Classificaçao der instruçoes especiais para
isto.

Exemplo 53: I (a) Sifilis terciária
(b) Sifilis primária

Codifique a sifilis terciária

Exemplo 54: I (a) Eclampsia da gravidez
(b) Toxemia pre-eclamptica

Codifique a eclampsia da gravidez

Exemplo 55: I (a) Miocardite croniaca
(b) Miocardite aguda

Codifique a miocardite aguda

Exemplo 56: I (a) Nefrite cronica
(b) Nefrite aguda

Codifique a nefrite cronica. Ver nota da pág. 452.

Regra 10. Efeitos tardios. Quando a causa básica selecionada
for uma forma primaria de uma afecçao e para seus efeitos tar-
dios a Classificaqao estabelecer uma categoria distinta, exis-
tindo evidencia de que a morte ocorreu como conseqUencia dos
efeitos residuais desta doenga e nao durante sua fase ativa,
codifique na categoria apropriada de efeitos tardios.

Exemplo 57: I (a) Fibrose pulmonar
(b) Antiga tuberculose pulmonar inativa
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Codifique efeitos tardios da tuberculose do aparelho respi-
ratorio

Exemplo 58: I (a) Insuficiencia do coraçao
(b) Desvio da coluna vertebral
(c) Raquitismo na infancia

Codifique efeitos tardios do raquitismo

Exemplo 59; I (a) Hidrocafalo
(b) Abscesso cerebral

Codifique efeitos tardios do abscesso intracraniano

Exemplo 60: I (a) Paralisia cerebral 2 anos
(b) Lesao ao nascer

Codifique paraZisia cerebral espastica infantil. Esta cate-
goria inc ui os efeitos residuais das lesoes do encefalo ocor-
ridas ao nascer.

Exemplo 61: I (a) Paralisia
(b) Fratura da coluna vertebral
(c) Acidente de automovel ha 18 meses

Codifique efeitos tardios de acidente de automdvel e efei-
tos tardios de fratura da coluna vertebral eom lesao da medula
espinhal.

Regra 11. Antigos estados patológicos infecciosos e maternos.
Quando a causa basica selecionada for uma doença infecciosa
classificavel em 000-003, 020, 021, 032-035- 036.0, 036.8, 037,
050, 052, 055, 056, 060, 071, 072, 080-083, 470-474, 480-486
ou uma causa materna classificavel em 630-678, e existir evi-
dencia de que o intervalo entre o inicio da doenja e a morte
foi de um ano ou mais, ou se informar uma condiçao "cronica"re
sultante, proceda como segue:

(a) Se for informado no atestado um efeito tardio da causa bha
sica, codifique o efeito tardio;

(b) Se nao for mencionado efeito tardio, mas no atestado apa-
recer outra doença, codifique esta outra afecçao;

(a) Se nao houver outra afecçao informada no atestado, codifi
que em "outras causas desconhecidas e as nao especifica-
das" (796.9)

Exemplo 62: I (a) Hemorragia cerebral
(b) Hipertensao
(e) Parto, ha 5 anos

Codifique hemorragia cerebral com hipertensao

Exemplo 63: I (a) Nefrite cronica
(b) EscarZatina

Codifique a nefrite cronica

Exemplo 64: I (a) Meningite meningocócica, ha 4 anos
II Enterite regional

Codifique a enterite regional

Exemplo 65: I (a) Pneumonia 1 ano
Codifique causa desconhecida

Notas a usar na codificacao de mortalidade por causas primárias

Quando um estado patologico inclufdo em uma das categorias
indicadas na lista seguinte for informado como causa da morte,
as disposiçoes da nota pertinente devem zer aplicadas. As no-
tas referentesa a ssociagço de tais afecQoes aparecem nas cate
gorias das quais se exclul a combinaçao.

-_
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011 Tuberculose pulmonar

Exclui a associaçao com afecçoes em 515 (Pneumoconiose devi
da a silica ou aos silicatos) (010).

012.3 Laringite tuberculosa
012.9 Outras tuberouloses respiratorias
013-017 Tuberculose de outros órgaos <

Excluem a associagao com afecçoes em 011 (Tuberculose pulmo
nar) (011), a menos que sejam informadas como causa basica da
morte e com duragao especificada que exceda a dos estados pato
logicos em 011.

018 Tuberculose disseminada

Exclui a associaçao com afecçoes em:

011 (Tuberculose pulmonar) (011)
013 (Tuberculose das meninges e do sistema nervoso cen-
tral) (013)

035 Erisipela
037 Tétano
038 Septicemia

Codifique estas afecçoes quando forem consecutivas a vacina
çao ou a um traumatismo leve (qualquer afecgao em N910-N918,pi
cada, estilha ou estrepe, pequeno corte, punctura (exceto no
tronco) machucadura ou contusao dos tecidos superficiais ou
das partes externas do corpo, queimaduras de primeiro grau);co
difique o traumatismo quando estas afec9oes sao consecutivas a
uma lesao traumatica de maior importancia.

196 Tumor maligno secunddrio, ou nao especificado, dos gan-
gZios Zinfáticos

197 Tumor maligno secundário dos aparelZhos reepiratório e di-
gestivo

198 Outros tumores malignos secundérios

Nao devema ser usados se a localizacao primaria do tumor for
conhecida.

292-294 Psicose associada com afecçoes somaticas
309 Transtornos mentais, nao especificados como psicóticos,

associados com afecgoes sométicas
310-315 Deficiencia mental

Nao devem ser usados se a afecgao somatica básica for conhe
cida.

303 Alcoolismo

Exclui a associaçao com afec9oes em 571.9 (Outras cirroses
do figado) (571.0)

323 Encefalite, mielite e encefalomielite

Nao deve ser usado se a afeccao antecedente for conhecida.
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encefalite:
pos-varicela (052)
pos-sarampo (055)
devido a otite (381.9)
°gripal ou devida a influenza (474).

345 Epilepsia

Inclui os acidentes devidos a epilepsia.

Exclui a epilepsia devida a traumatismo (codifique nas cate
- gorias apropriadas das secçoes E e N; codifique N854 se a natu

reza da lesao nao for conhecida).

379 Cegueira

388 Surdo-mudez

389 Outros tipos de surdes

Nao devem ser usados se a afec9ao antecedente for conhecida.

397 Doengas de outras estruturas do endocardio

-i ~ Exclui a associaçao com as afecçoes em:

394 (Doenças da válvula mitral) (394)
395 (Doengas da válvula aortica) (395)

~* ~ 396 (Doenças das valvulas mitral e aórtica) (396)

400-404 Doengas hipertensivas

Exclui a associaçao com afecçoes em 410-414 (Doenças isque-
micas do coragao) (410-414 com o quarto algarismo .0)

401-404 Doengas hipertensivas nao especificadas como malignas

Exclui a associaçao com afecqoes em 400 (Hipertensao malig-
na) (400).

401 Hipertensao essencial benigna

Exclui a associaçao com afecçoes em:

430-438 ( Doenças cerebrovasculares) (430-438 com o quar-
to algarismo .0)

427 (Doenças sintomaticas do coraçao) (402)
428 (Outras formas de insuficiencia do miocardio) (402)

,~i 429 (Doenças mal definidas do coraçao) (402)
580-583 (Nefrite e síndrome nefrotica) (580-583)
584 (Esclerose renal nao qualificada) (403)

e quando for descrita como a causa basica de afecçoes em 424
(Doenças cronicas do endocardio) (424).

402 Doenga cardzaca hipertensiva

Exclui a associaçao com afecçoes em:

403 (Doenga renal hipertensiva) (404)
584 (Esclerose renal nao qualificada) (404)
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403 Doenga renal hipertensiva

Excluí a associagao com afecçoes em:

402 (Doenga cardiaca hipertensiva) (404)
427 (Doengas sintomáticas do coragao) (404)
428 (Outras formas de insuficiencia do miocardio ) (404)
429 (Doenças mal definidas do coragao) (404)

411 Outras formas agudas e subagudas da doenga isquemica do
coragao

412 Doenga isquemica cr3nica do coragiao

413 Angina do peito

Excluem a associagao com afecçao em 410 (Enfarte agudo do
miocardio) (410)

424 Doengas cronicas do endocardio

Quando se mencionar mais de uma valvula, deve-se observar a
seguinte ordem de prioridade para a classificaçao: mitral, aór
tica, outra.

426 Doenga pulmonar do coragao

Nao deve ser usado se a afec~ao pulmonar basica for conheci
da (exceçao feita para o termo "doenga cifoscoliotica do cora-
gao").

427 Doengas sintomaticas do coragao

428 Outras formas de insuficiencia mioadrdica

429 Doengas mal definidas do coragao

Excluem a associaçao com:

hipertensao maligna (400.1)
hipertensao benigna ou nao especificada (402)
afecçoes em 410-414 (Doenças isquemicas do coraqao)

(410-414)

428 Outras formas de insuficiencia miocardica

Exclui a associagao com arteriosclerose (412)

429 Doengas mal definidas do coraçao

Exclui a associaçao com afeccoes em 519.1 (Edema agudo do
pulmao) (427.1)

430-438 Doengas cerebrovasculares

Exclui a associaçao com hipertensao maligna (400.2)

437 Doenpa cerebrovascular isquemica generalizada

Exclui a associaçao com afecçoes em 430-434 (Hemorragia e
enfarte cerebrais) (430-434)

e quando foi informada como a causa básica de afeecoes em
342 (Paralisia agitante) (342).
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440 Arteriosclerose

Exclui a associagao com afecçoes em:

400-404 (Doengas hipertensivas) (400-404)
410-414 (Doengas isquemicas do coragao) (410-414)
430-438 (Doengas cerebrovasculares) (430-438)
428 (Outras formas de insuficiencia miocardica)

(412)
445.9 (Gangrena nao classificada em outra parte)

(445.0)
-* ~ e quando fGr informada como a causa basica de afecqoes em:

342 (Paralisia agitante) (342)
424 (Doenças cronicas do endocardio) (424)
441-444 1 (Outras doengas das arterias e das arterio-
446 | las, exceto a gangrena) (441-444,446)
584 (Esclerose renal nao qualificada) (403)

e dos termos nefrite (cronica) (intersticial) e doenga de
Bright (cronica) nas categorias 582, 583 (403)

460 Rinofaringite aguda

465 Infecçao aguda das vias respiratóriassuperiores de loca-
lizaqao multipla ou nao especificada

Exclufdos quando informados como a causa basica de doengas
graves, tais como: meningite (320), abscesso do encefalo (322),
otite mndia, mastoidite (381-383), gripe (470-474), pneunonia
(480-486), bronquite (490, 491), nefrite aguda (580)

490 Bronquite nao especificada

Exclui a associagao com afecçoes em 492 (enfisema) (491)

492 Enfisema

Exclui a associagao com afecçoes em 490, 491 (Bronquite crS
nica ou nao qualificada) (491)

493 Asma

Exclui a associaqao com:
466 (Bronquite e bronquiolite agudas) (466)
490 (Bronquite nao qualificada) (490)
491 (Bronquite cronica) (491)
492 (Enfisema) (492)

515 Pneumoconiose devida a stlica ou aos siiicatos

Exclui a associaçao com afecçoes em 011 (Tuberculose pulmo-
nar) (010)

519.1 Edema agudo do pulmao

Exclui a associagao com afecçoes em:

429 (Doengas mal definidas do coragao) (427.1)

782.4 (Insuficiencia card{aca aguda, indefinida) (427.1)
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580-584 Nefrite e nefrose

Excluem a associaçao com hipertensao maligna (400.3)

580 Nefrite aauda

Exclui esta afecçao quando informada como a causa basica
dos estados patologicos em 582 (Nefrite cronica) (582)

584 Esclerose renal nao especificada

Exclui a associaao com afecçoes em:
401 (Hipertensao essencial benigna) (403)
402 (Doença cardíaca hipertensiva) (404)
403 (Doença renal hipertensiva) (403)

593.2 Outras doengas do rim

Exclui a doença renal SAI e a insuficiencia renal SAI asso-
ciadas com hipertensao, benigna ou nao especificada (403).

606 Esterilidade do homem

628 Esterilidade da mulher

Nao devem ser usados se a afecçao causal fur conhecida

630 Infecoqes do aparelho genital durante a gravidez
631 Gravidez ectopica

Incluem as mortes por estas causas, mesmo que ocorridas
depois do parto

632 Hemorragias da gravidez

Exclui as mortes ocorridas depois do com^eo do trabalho do
parto (651). Quando nao houver informaçao de que o parto prece
deu a morte, pode-se presumir que o estado patologico sobre-
veio como complicaçao do parto.

633 Anemias da gravidez
635-639 Infec9oes urinarias e toxemias da gravidez e do puer-

perio

Incluem as mortes por estas causas, mesmo que ocorridas de
pois do parto

636 Doenga renal surgida durante a gravidez e o puerperio

Exclui a associaçao com afec9oes em:
637.0 (Pri-eclimpsia) (637.0)
637.1 (Eclampsia) (637.1)

640 Ab3rto induzido por indicagoes medicas

Nao deve ser usado se f^r conhecida a complicaçao da gravi-
dez ou o estado patologico devido ao qual se provocou o abor-
to

655 Parto complicado por desproporgao entre o feto e a bacia

Exclui a associaçao com afecqoes em 654 (Parto complicado
por anormalidade da bacia ossea) (654).

n
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656 Parto complicado por apresentaqço anormal do feto

Exclui a associaçao com afecçoes em 655 (Parto complicado
por desproporçao entre o feto e abacia) (655)

711 Artrite aguda nao piogenica

I> ~ Nao deve ser usado se for conhecido o estado patologico an-
terior.

735 Desvio da coluna vertebral

Exclui a associaçao com afeccoes em:
427.0 (Insufici^ncia cardiaca congestiva) (426)
427.1 (Insufici^ncia do ventrículo esquerdo) (426)
429 (Doença mal definida do coraçao) (426)
782.4 (Insuficiencia card{aca aguda, nao definida) (426)

764-768 Lesoee ao nascer, devidas a parto distócico

Excluem a paralisia cerebral residual na idade de quatro se
manas ou mais (343).

Quando for mencionado mais de um tipo de parto distocico,pa
ra a classificaçao, a ordem de prioridade vai do 764 a 768.

770 Afecçoes da placenta

771 Afecçoes do cordao umbilical

772 Lesao ocorrida durante o nascimento, sem mençao de causa

774 Doenga hemolitica do recém-nascido com Kernicterus

Excluem a paralisia cerebral residual na idade de quatro se
manas ou mais (343).

776 Afecçoes anoxicas e hipoxicas nao classificadas em outra
parte

Excluem a paralisia cerebral residual na idade de quatro se
manas ou mais (343)

Excluem a associaçao com estados patologicos em 760-771 (Do
enças da mae, lesoes ao nascer devidas a parto dist6cico, afec
çoes da placenta e do cordao umbilical)(760-771).

777 Imaturidade nao especificada

778.1 Pós-maturidade

779.0 Maceragao

Nao devem ser usados se for informada alguma outra causa de
mortalidade perinatal.

782.4 Insuficiencia cardiaca aguda indefinida

Exclui a associaçao com afecçoes em 519.1 (Edema agudo do
pulmao) (427.1).

792 Uremia

Exclui a associaçao com hipertensao maligna (400.3).
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E930,E931 Complicagoes e acidentes dos procedimentos terapeu-
ticos

Nao devem ser usados se for conhecida a afecçao que motivou
o tratamento.

N800-N803 Fraturas do cranio

Quando for mencionada mais de uma localizaçao, para a clas-
sificagao deve ser observada a seguinte ordem de prioridade:
base, abobada, outras partes.

N995 Certas compZicagoes precoces dos traumatismos

Nao deve ser usado se for conhecida a natureza da lesao an-
antecedente.

N997-N999 Complicagoes da assistencia médica

Nao deve ser usado se a assistencia medica foi proporciona-
da com propositos de tratamento e se for conhecida a afecgao
pela qual se aplicou tal tratamento.

Notas para a interpretaçao de elementos informativos das cau-
sas de morte

As regras de classificaçao determinarao, geralmente, a cau-
sa basica de morte para as tabulaçoes da mortalidade por cau-
sas primarias. Cada país tern que ampliar tais regras segundo
a consistencia e o numero de dados incluidos nos atestados me-
dicos. Os paragrafos que se seguem serao uteis para formular
essas instruqoes adicionais.

I. Principios para a determinagao da probabilidade das seqUe^n
cias

A. Presunçao'de causa intercorrente

A presungao de uma causa intercorrente na parte I e permi-
tida a fim de aceitar uma seqUencia tal como venha indicada,
mas nao deve ser usada para modificar a codificaçao.

Exemplo 1: I (a) Hemorragia cerebral
(b) Nefrite cronica

Codifique a nefrite crSnica (582). SupSe-se a hipertensao
como afecçao intercorrente entre a hemorragia cerebral e a cau
sa basica, nefrite cronica.

Exemplo 2: I (a) Criança mentalmente retardada
(b) Nascimento difrcil (parto prolongado)

Codifique parto distocico sem mengao de lesao ao nascer,as
fixia, anoxia ou hipoxia (768.9). A suposiçao da existencia de
hipoxia ou de lesao ao nascer nao permite codificar em nenhuma
das outras subdivisoes da categoria 768.

B. InterpretaQao do quaZificativo "aZtamente improvcvel"

Como norma para julgar a aceitagao das seqUencias, ao apli
car as regras de selegao, as seguintes relagoes devem ser con-
sideradas como "altamente improvaveis":
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(a) uma doenga infecciosa ou parasitaria (000-136), que nao
seja a erisipela (035), o tÑtano (037), a septicemia ou
a piemia (038) e a gangrena gasosa (039.0), que apare-
ça como "devida a" qualquer outra doença fora deste gru
po;

(b) um tumor maligno que apareça como "devido a" qualquer
outra doença;

(c) uma anomalia congenita (740-759) que apareça como "devi
da a" qualquer outra doença do individuo, inclusive a
imaturidade;

(d) a diabetes (250), a hemofilia (286.0) ou a influenza ou
gripe (470-474), que aparegam como "devidas a" qualquer
outra doenga;

(e) a febre reumatica (390, 391), ou doença do coragao espe
cificada como reumatica (394-398), que aparecam como"de
vidas a" outras doengas que nao sejam a angina estrepto
cocica (034.0), a escarlatina (034.1), a septicemia es-
treptococica (038.0) e a amidalite aguda (463);

(f) uma doença nao inflamatoria do sistema nervoso central
(330-349, 430-438), exceto a embolia cerebral (434),que
apareça como "devida a" endocardite (394-397, 421, 424)
ou doenga do aparelho digestivo (520-577);

(g) uma afecçao que se inicia na data "X", que apareça como
"devida a" outra afecçao que se inicia em "Y", quando
"X" fGr anterior a "Y".

A lista anterior nao compreende todas as seqUencias "alta-
mente improvaveis", porem nos demais casos a regra geral deve-
ra ser seguida, a menos que existam motivos fundados para o
contrario:

Na Parte I do atestado devem ser aceitas como seqUencias
posslveis as seguintes:

doengas circulatorias agudas ou terminais compreendidas em
410-440 quando informadas como devidas a tumor maligno, diabe-
tes ou asma.

II. Efeito da dureago sobre a classificagao

Na avaliacao da sequencia da causa direta e das causas antece-

dentes informadas no atestado, devera ser levada em considera-
gao qualquer indicaçao relativa ao intervalo transcorrido en-
tre o aparecimento da doença ou do estado patologico e o momen
to da morte. Esta norma sera aplicada na interpretagao das re-
laçoes "altamente improvaveis", item I (g) e na regra 11.

As afecgoes classificadas como anomalias congenitas na Clas
sificaçao Internacional de Doengas (NQs 740-759) deverao ser
classificadas como tais, inclusive quando nao venham especifi-
cadas como congenitas no atestado medico, se o intervalo trans
corrido entre o começo da afecçao e a morte por uma parte, e a
idade do falecido, por outra, indicam que o estado patologico
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existiu desde o nascimento.

A Classificaçao identifica os efeitos tardios de certas a-
fecçoes por meio de categorias especificas (N9s 019, 044, 066,
077, 130.2, 265.1, 324, E940-E949, E959, E969, E977, E989,
E999), e por meio da subcategoria do quarto algarismo ".9" na
secçao de acidentes, de envenenamentos e de violencias, segun-
do a natureza da lesao (N9s N800-N839), N850-N918, N940-N959).
Em muitos casos estes efeitos tardios incluem os estados pato-
logicos existentes um ano ou mais apos o comego da doenga ou
da lesao. A regra 10 se aplica a estas categorias.

III. Limitagoes de sexo

Certas categorias da Classificaçao limitam-se a um so sexo
(N9s 185-187, 222, 257, 600-607 somente para homens e N9s 180- <
184, 218-221, 234-236, 256, 612-678, para mulheres unicamente),
Quando a verificagao do atestado revelar que o sexo e a
causa do 6bito nao sao concordantes, a morte devera ser atri-
buida a "Outras causas desconhecidas; ou nao especificadas
(796.9)".

IV. Operagoes

Se no atestado figurar como causa de morte uma operaqao,
sem mençao alguma do estado patologico que a motivou ou dos a-
chados da operaçao, e o índice nao previr nenhuma codificagac
presumir-se-a a existencia da afecgao pela qual a operagao e
praticada habitualmente e a codificagao sera feita de acordo
com as regras anteriores para a seleçao da causa do obito. Nao
obstante, se o nome da intervengan cirurgica deixar duvidas a
respeito de qual era o estado patologico especifico existente,
tentar-se-a conseguir informaçao suplementar. Em sua falta, co
difique na categoria residual correspondente ao orgao ou loca-
lizaçao anatSmica indicada pelo nome da operaçao (v. gr. "gas-
tr2ctomia" se codifique 537); se o nome nao indica o 6rgao ou
a localízaçao anatomica (v. gr. "laparotomia"), sera codifica-
do em "Outras causas desconhecidas, ou nao especificadas
(796.9)", a menos que se mencione um acidente terapeutico
(E930, E931).

V. Tumores malignos de Localizagao múltipla ,

Se o atestado menciona tumores malignos de mais de uma lo-
calizaçao, devera ser selecionada a indicada como primaria. As
sim, uma localizagao podera ser especificada como "primaria" e
a(s) outra(s) como "secundaria(s)" ou "metastase", ou, inclu-
sive, numa ordem de anotaçao aceitavel que indique uma locali-
zagao como a primaria. O tumor maligno do figado ou dos gan-
glios linfaticos, nao especificado como primario sera con-
siderado como secundario e sera feita a codificagao a outra A
localizaçao mencionada, ainda que esta figure na Parte II do a
testado.

Quando nao existir indicaqao sobre qual e a localizaçao
primaria (por exemplo, se as localizaçoes sao anotadas na mes-
ma linha ou em seqUencia que nao indique uma localizacao como
primaria), deve ser preferida uma localizagao anatomica bem de
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finida a uma mal definida na categoria 195: de duas ou mais lo
calizagoes bem definidas deve ser preferida a mencionada em
primeiro lugar.

~> Entre duas ou mais localizagoes especificadas como tumores
malignos secundarios, deve ser preferido o mencionado em pri-
meiro lugar.

VI. Febre reumática com complicagcao cardzaca

Ver a nota em 391. Quando nao estiver especificado se o pro
cesso reumático estava ativo no momento da morte,presumir-se-¡
que tal processo era ativo se a complicaçao cardraca (que nao
seja uma afecgço terminal nem a endocardite bacteriana) especi
ficada como reumática ou como devida a febre reumática esti-
ver especificada como aguda ou sub-aguda. Na ausencia de tal es
pecificagao, os termos "cardite", "endocardite", "doença do co
raçao", "cardiopatia", "miocardite" e "pancardite" podem ser
considerados como agudos se o intervalo entre o começo da afec
çao e a morte for de um ano ou menos ou, quando nao se mencio
nar o intervalo, se a idade ao morrer era de menos de quinze
anos. A "pericardite" pode ser considerada como aguda em qual-
quer idade.

VII. Anomalias congenitas

As seguintes afec9oes podem ser consideradas como congni-
tas quando causarem a morte nas idades que serao mencionadas
em seguida, sempre que nao haja indicaçao de que foram adqui
ridas depois do nascimento.

Menos de um ano: aneurisma, atresia, atrofia do encáfalo,de
formidade, deslocamento de ¿rg~ao, ectopia, doença de válvula
do coragao, estenose aortica, estenose pulmonar, hipoplasia de
orgao, malformagao, cisto do encefalo.

Menos de quatro semanas: endocardite, doenga do coragao SAI,
hidrocáfalo SAI, miocardite.

VIII. Natureza da lesao

Quando e mencionado mais de um tipo de lesao classificavel,
em N800-N959 e nao existe uma indicaçao clara a respeito de
qual causou a morte, a lesao a ser codificada deve ser selecio

( nada de acordo com a seguinte ordem de preferencia, sempre que
nao existe instruçao contraria na Classificagao:

fratura do cranio (N800, N801, N803, N804) e fratura cervi-
cal (N805.0, N805.1)

traumatismos internos do torax, do abdome e da bacia (N860
N869)

Áa ~ fratura dos ossos da face, da coluna vertebral e do tronco
(N802, N805.2-N805.9, N806-N809)

outros traumatismos da cabega (N850-N854), ferimentos (mul-
tiplos) do pescoço e do torax (N874, N875, N879, N904-
N908), amputaçao traumatica dos membros (N887, N897) e
lesao da medula espinhal sem evideacia de lesao da coluna
vertebral (N958)

-
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fratura dos membros (N810-N829)

queimaduras (N940-N949)

outras lesoes em N800-N959

IX. Efeitos adversos de substancias de aao medicinal

Quando se tratar de combinaqoes de substancias medicinais
que estiverem classificadas separadamente, o procedimento e o
seguinte: Se um componente da combinaçao for especificado como
a causa do obito, codifique tal componente. Se os componentes
estiverem classificados na mesma categoria de tres algarismos,
codifique na subcategoria residual (.9); se nao estiverem, co-
difique N977.8, exceçao feita das combinaqoes especialmente
identificadas em N978.

X. Expressoes indicativas de diagnóstico duvidoso

N5eo se tomem em conta termos como "aparentemente", "presumli
velmente", "posslvelmente"', que deixam lugar a duvidas quan-
to a exatidao do diagnostico, uma vez que os dados que nao vie
rem acompanhados dessas locuçoes somente diferirao quanto ao
grau de exatidao. \

A
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LISTAS ESPECIAIS PARA TABULAMÓES

,Lista A. Lista de 150 grupos de causas para tabulacóes de
morbidade e de mortalidade

Lista B. Lista de 50 grupos de causas para tabulap8es de
mortalidade

Lista C. Lista de 70 grupos de causas para tabulaj6es de
morbidade

'Lista D. Lista de 300 grupos de causas para tabulaeóes de
morbidade hospitalar

Lista P. Lista de 100 grupos de causas para tabulaQ5es de
morbidade e de mortalidade perinatais



A Assembleia Mundial da Saude, de acardo com o ar-
tigo 23 da Constituicao da Organizagao Mundial da Sau

de,adotou as seguintes listas especiais para tabula-
çao (Act. Of. Org. Mund. Salud. 1967, 160, 11 e Anexo
18).
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LISTA A

LISTA DE 150 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULACOES DE MORBIDADE
E DE MORTALIDADE

Números da

Grupos de causas Lista Detalhada

A 1 Cólera 000

A 2 Febre tifoide 001

A 3 Febre paratifoide e outras salmoneloses 002,003

A 4 Disenteria bacilar e ameblase 004,006

A 5 Enterite e outras doengas diarreicas 008,009

A 6 Tuberculose do aparelho respiratorio 010-012

A 7 Tuberculose das meninges e do sistema

nervoso central 013

A 8 Tuberculose dos intestinos, do perito-

nio e dos ginglios mesentericos 014

A 9 Tuberculose dos ossos e das articu-

laçoes 015

A 10 Outras tuberculoses, incluindo efeitos

tardíos 016-019

A 11 Peste 020

A 12 Carbunculo 022

A 13 Brucelose 023

A 14 Lepra 030

A 15 Difteria 032

A 16 Coqueluche 033

A 17 Angina estreptococica e escarlatina 034

A 18 Erisipela 035

A 19 Infecçoes meningococicas 036

A 20 Tetano 037

005,007

021

A 21 Outras doenças bacterianas 024-027

031,038

039

A 22 Poliomielite aguda 040-043

A 23 Efeitos tardios da poliomielite aguda 044

A 24 Varrola 050

A 25 Sarampo 055

A 26 Febre amarela 060

A 27 Encefalites por vIrus 062-065

A 28 Hepatite infecciosa 070
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LISTAS ESPECIAIS PARA TABULACOES

Grupos de causas

A 29 Outras viroses

30

31

32
33

34

35

36

Tifo e outras rickettsioses

Malaria

Tripanossomiase
Febre recorrente

Sifilis congenita
Sifilis precoce sintomatica

Sifilis do sistema nervoso central

A 37 Outras slfilis

A 38 Infecqoes gonococicas

A 39 Esquistossomlase

A 40 Hidatidose

A 41 Filariase

A 42 Ancilostom;ase

A 43 Outras helmintÁases

A 44 T^das as demais doengas classificadas
como infecciosas e parasitarias

A 45

A 46

A 47

A 48

A 49

A 50

A 51

A 52
A 53
A 54
A 55
A 56
A 57

Tumor maligno da cavidade bucal e da
faringe

Tumor maligno do esofago
Tumor maligno do estomago
Tumor maligno do intestino, exceto do

reto
Tumor maligno do reto e da porqao reto-

sigmoide

Tumor maligno da laringe
Tumor maligno da traqueia, dos bronquios

e do pulmao
Tumor maligno dos ossos
Tumor maligno da pele
Tumor maligno da mama
Tumor maligno do colo do utero
Outros tumores malignos do utero
Tumor maligno da prostata

A 58 Tumor maligno de outras localizagoes e
de localizaçoes nao especificadas {

Números da
Lista DetalZhada

045,046
051-054
056,057

061
066-068
071-079

080-083

084

086,087
088
090
091

094

092,093
095-097

098

120

122

125

126

121,123
124

127-129

085,089
099

100-117
130-136

140-149

150

151

152,153

154

161

162
170

172,173
174
180

181,182
185

155-160
163,171
183,184
186-199

A

A

A
A

A

A

A

M

A
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-~ ~~~LIT 6

Grupos de causas

A 59 Leucemia

A 60 Outros tumores do tecido linfatico

e dos orgaos hematopoeticos

A 61 Tumores benignos e tumores de natu-
reza nao especificada

A 62 Bocio nao toxico

A 63 Tireotoxicose com ou sem bocio
A 64 Diabetes mellitus
A 65 Avitaminose e outras deficiencias

nutricionais

A 66 Outras doenças das glandulas endo-
crinas e metabolismo

A 67

A 68

4 A 69

A 70

71
72

73
74
75
76
77
78

Números da
Lista Detalhada

204-207

200-203

t 208,209

210-239

240,241

242
250

{
Anemias

Outras doenças do sangue e dos orgaos
hematopo t i cos

Psicose

Neurose, transtornos da personalidade
e outros transtornos mentais nao
psicoticos

Deficiencia mental
Meningite

Esclerose multipla
Epilepsia
Doencas inflamatorias do olho
Catarata
Glaucoma
Otite media e mastoidite

A 79 Outras doengas do sistema nervoso e dos
orgaos dos sentidos

80
81
82
83
84

85
86

87
88

89

90

91

92

l

Febre reumatica ativa
Doengas reumaticas cronicas do coraçao
Doengas hipertensivas
Doengas isquemicas do coragao
Outras formas de doengas do coragao

Doengas cerebrovasculares
Doengas das arterias, das arteríolas e

dos vasos capilares
Tromboses venosas e embolias
Outras doenças do aparelho circulatorio

Infecqoes respiratorias agudas

Gripe

Pneumonia a virus

Outras pneumonias

260-269

243-246
251-258
270-279

280-285

286-289
290-299

300-309
310-315

320

340
345

360-369
374
375

381-383

321-333
341-344
346-358
370-373
376-380
384-389

390-392
393-398
400-404
410-414
420-429

430-438

440-448
450-453
454-458

460-466

470-474

480

481-486

A
A

A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A

A
A

A

A

A

A
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LISTAS ESPECIAIS PARA TABULAC5ES

93
94

95

Grupos de causas

Bronquite, enfisema e asma
Hipertrofia das am{dalas e vregetaoes

adenoides
Empiema e abscesso do pulmao

A 96 Outras doengas do aparelho respiratorio

A 97 Doenças dos dentes e de suas estruturas
de sustentaçao

A 98 úlcera peptica
A 99 Gastrite e duodenite
A100 Apendicite

A101 Obstruçao intestinal e hernia

A102 Cirrose hepatica
A103 Colelitlase e rolecistite

A104 Outras doenças do aparelho digestivo

A105los
A106
A107
A108
A109
A110

Nefrite aguda
Outras nefrites e nefroses
Infecçoes do rim
Calculos do aparelho urinario
Hiperplasia da prostata
Doenças da mama

Alll Outras doenças do aparelho geniturinaric

A112 Toxemias da gravidez e do puerperio

A113 Hemorragias da gravidez e do parto

A114 Aborto provocado por razoes admitidas
legalmente

Al15 Outros abortos) ou nao especificados

A116 Infecçao do parto e do puerperio

A117 Outras complicaçoes da gravidez,
do parto e do puerperio

A118 Parto sem mençao de complicaçoes
All9 Infecçoes da pele e do tecido celular

subcutaneo
A120 Outras doenças da pele e do tecido ce-

lular subcutaneo

Numeros da
Lista DetaZhada

490-493

500
510,513

501-508
511,512
514-519

520-525
531-533

535
540-543

{ 550-553
560

571

574,575

F 526-530
534,536

537I 561-570
572,573
576,577

580
581-584

590
592,594

600
610,611

591,593
595-599
601-607
612-629

636-639

1 632
651-653

640,641

642-645

f 670,671
673

630,631
6 633-635
654-662

672
674-678

650

680-686

690-709

A
A

A

*1A
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LISTA A 465

A121
A122

A123

A124

Grupos de causas

Artrite e espondilite
Reumatismos nao articulares e nao es-

pecificados
Osteomielite e periostite

Ancilose e deformidades osteomusculares
adquiridas

A125 Outras doengas do sistema osteomuscular
e do tecido conjuntivo

A126
A127
A128

A129

Espinha bífida
Anomalias congenitas do coragao
Outras anomalias congenitas do aparelho
circulatorio

Fissura da abobada palatina e labio leporino

A130 As demais anomalias congenitas
1

A131 Lesoes ao nascer e partos distocicos t

A132 Afec9oes da placenta e do cordao umbelical
A133 Doenga hemolhtica do recim-nascido
A134 Afec9oes anoxicas e hipoxicas nao classi-

1> ~ ficadas em outra parte

A135 Outras causas de morbidade e de morta- [
lidade perinatais ¿

A136

A137

Senilidade sem mençao de psicose

Sintomas e estados morbidos mal definidos {

CAUSA EXTERNA DA LESAO

AE138 Acidentes de veículos a motor

AE139 Outros acidentes de transporte

AE140
AE141
AE142
AE143
AE144

Envenenamentos acidentais
Quedas acidentais
Acidentes causados pelo fogo
Afogamento e submersao acidentais
Acidente causado por arma de fogo

AE145 Acidentes de carater principalmente in-
dustrial

AE146 As demais causas acidentais

AE147 Suicidio e lesoes auto-infligidas
AE148 Homictdio e lesoes provocadas intencional

mente por outras pessoas; intervengao -
legal

Números da
Lista Detalhada

710-715

716-718
720

I 727
L 735-738

7 721-726
t 728-734

741
746

747
749

740
742-745

748
75 0-75 9

764-768
772

770,771
774,775

776

760-763
769,773
777-779

794

780-793
795,796

E810-E823

E800-E807
E825-E845

E850-E877
E880-E887
E890-E899

E910
E922

E916-E921
E923-E928

E900-E909
911-E915
929-E949

E950-E959

E960-E978
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466 LISTAS ESPECTAIS PAPA 'PAPTIrACES

Grupos de causas

AE149 Lesoes das quais se ignora se foram
acidental ou intencionalmente in-
fligidas

AE150 Lesoes resultantes de operaçoes de
guerra

NATUREZA DA LESAO

AN138 Fraturas do cranio

AN139 Praturas da coluna vertebral e do tronco

AN140 Fraturas dos membros

AN141 Luxaçoes sem fratura

AN142 Entorses e distensoes das articulaq~oes
e dos mdsculos adjacentes

AN143 Traumatismos intracranianos (exceto a
fratura do cranio)

AN144 Traumatismos internos do torax, do ab-
dome e da bacia

AN145 Laceraçoes e ferimentos

AN146 Lesoes superficiais, contusoes e esmaga-
mentos sem alteraçao da superficie
cutanea

AN147 Efeitos de corpos estranhos que penetram
por um or{ficio natural

AN148 Queimaduras

AN149 Efeitos adversos de substancias quimicas

AN150 Os demais efeitos de causas externas e
os nao especificados

Números da
Lista Detalhada

E980-E989

E990-E999 fl

N800-N804

N805-N809

N810-N829

N830-N839

N840-N848

N850-N854

N860-N869
N870-N907

l4

'4

N910-N929

N930-N939

N940-N949

N960-N989

N950-N959
tN990-N999

A
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LISTA B

LISTA DE 50 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULAqOES DE

MORTALIDADE

Números da
Grupos de causas Lista Detalhada

B 1 C1olera 000

B 2 Febre tifoide 001
B 3 Disenteria bacilar e amebrase 004,006

B 4 Enterite e outras doengas diarreicas 008,009

B 5 Tuberculose do aparelho respiratorio 010-012

B 6 Outras tuberculoses, incluindo efeitos
tardios 013-019

B 7 Peste 020
B 8 Difteria 032

B 9 Coqueluche 033

B10 Angina estreptococica e escarlatina 034

Bll Infecqoes meningococicas 036

B12 Poliomielite aguda 040-043

B13 Variola 050

B14 Sarampo 055

B15 Tifo e outras rickettsioses 080-083

B16 Malaria 084

B17 S{filis e suas sequelas 090-097

B18 Todas as demais doengas infecciosas e [Resto de
parasitarias [000-136

B19 Tumores malignos, incluindo os neoplasmas
do tecido linfatico e dos orgaos hemato-
poeticos 140-209

B20 Tumores benignos e tumores de natureza nao
especificada 210-239

B21 Diabetes mellitus 250

B22 Avitaminoses e outras deficiencias nutri-
cionais 260-269

B23 Anemias 280-285

B24 Meningite 320

B25 Febre reumatica ativa 390-392

B26 Doengas reumaticas cronicas do coragao 393-398

B27 Doengas hipertensivas 400-404

B28 Doengas isquemicas do coragao 410-414

B29 Outras formas de doenga do coraçao 420-429

B30 Doengas cerebrovasculares 430-438
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468 LISTAS ESPECIAIS PARA TADULAQÓES

Grupos de causas

.s4.

Números da
Lista Detalhada

B31
B32
B33
B34
B35

Gripe
Pn e ulun i a

Bronquite, enfisema e asma
l01cera peptica

Apendicite

1
B36 Obstruçao intestinal e hernia

B37 Cirrose hepatica
B38 Nefrite e nefrose
B39 Hiperplasia da próstata
B40 Aborto

B41 Outras complicaqoes da gravidez, do parto
e do puerperio. Parto sem mengao de com-t
plicaçao

B42

B43

Anomalias congenitas

470-474
480-486
490-493
531-533
540-543

550-553
560

571
580-584

600
640-645

630-639
650-678

740-759

Lesoes ao nascer, partos distocicos e ou - 764-768

tras afecçoes anoxicas e hipoxicas peri- 772,776
natais

B44 Outras causas de mortalidade perinatal

L
B45 Sintomas e estados morbidos mal definidos

B46 Todas as demais doengas

760-763
769-771
773-775
777-779

780-796

Resto de
240-738

CAUSA EX"ERNA DE LESAO

BE47 Acidentes de veiculos a motor

BE48 Os demais acidentes

BE49 Suicidio e lesoes auto-infligidas
BE50 As demais causas externas

E810-E823

E800-E807

E825-E949

E950-E959
E960-E999

NATUREZA DA LESAO

BN47 Fraturas, traumatismos intracranianos e
outros traumatismos internos

N800-N829
N850-N869

BN48 Queimaduras N940-N949
BN49 Efeitos adversos de substancias químicas N960-N989

BN50 Os demais traumatismos { Resto de
,N800-N999

34

i
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LISTA C

LISTA DE 70 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULAÇOES DE MORBIDADE

Grupos de causas

C 1 Febre tifoide, febre paratifoide e ou-
tras salmoneloses

C 2 Disenteria bacilar e amebiase

C 3 Enterite e outras doengas diarreicas

C 4 Tuberculose do aparelho respiratorio

C 5 Outras tuberculoses, incluindo efeitos
tardios

C 6 Brucelose

C 7 Difteria

C 8 Coqueluche

C 9 Angina estreptococica e escarlatina

C10. Variola

Cll Sarampo

C12 Encefalites por virus

C13 Hepatite infecciosa

C14 Tifo e outras rickettsioses

C15 Malaria

C16 Sifilis e suas seqUelas

C17 Infecgoes gonococicas

C18 Helmintiase

C19 T^das as demais doenças infecciosas e
parasitarias

C20 Tumores malignos, inclusive os neoplasmas
do tecido linfatico e dos orgaos hema-
topoeticos

C21 Tumores benignos e tumores de natureza nao
especificada

C22 Tirotoxicose com ou sem bocio

C23 Diabetes mellitus

C24 Avitaminoses e outras deficiencias nutri-
cionais

001-003

004,006

008,009

010-012

013-019

023

032

033

034

050

055

062-065

070

080-083

084

090-097

098

120-129

Resto de
000-136

140-209

210-239

242

250

260-269

r240,241
C25 Outras doengas das glandulas endocrinas . 243-246

e do metabolismo 251-258
270-279

C26 Anemias 280-285

C27 Psicose e transtornos mentais nao psicoticos 290-309

C28 Doengas inflamatorias do oGlho 360-369

- 469 -
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LISTAS ESPECIAIS PARA TABULACOES

Grupos de causas

C29 Catarata
C30 Otite media e mastoidite

C31 Outras doenças do sistema nervoso e dos

orgaos dos sentidos

C32 Febre reumatica ativa
C33 Doenças reumaticas cronicas do coraçao
C34 Doenças hipertensivas
C35 Doengas isquemicas do coragao
C36 Doenças cerebrovasculares
C37 Tromboses venosas e embolias

C38 Outras doengas do aparelho circulatorio

C39
C40
C41
C42
C43

C44

Infec9oes respiratorias agudas
Gripe
Pneumonia
Bronquite, enfisema e asma
Hipertrofia das amidalas e vegetaqoes

adenoides
Pneumoconiose e doengas analogas

C45 Outras doengas do aparelho respiratorio

C46 Doengas dos dentes e de suas estruturas
de sustentagao

C47 ú1cera peptica
C48 Apendicite

C49

C50

Obstrugao intestinal e hernia

Colelit{ase e colecistite

C51 Outras doenças do aparelho digestivo

C52 Nefrite e nefrose
C53 Cálculos do aparelho urinario
C54 Hiperplasia da prostata

C55 Outras doengas do aparelho geniturinario

C56 Aborto

C57 Outras complicagoes da gravidez, do parto
e do puerperio

C58 Parto sem mengao de complicagao

Numeros da
Lista Detalhada

374
381-383

320-358
370-373f375-380
384-389

390-392
393-398
400-404
410-414
430-438
450-453

f 420-429
440-448
454-458

460-466
470-474
480-486
490-493

500
515,516

I 501-514
517-519

520-525
531-533
540-543

5 550-553
{ 560
574,575

526-530
534-537
561-573
,576,577

580-584
592,594

600

590,591
593

595-599t 601-629
640-645

630-639
651-678

650

A
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LISTA C 471

Números da
Grupos de causas Lista Detalhada

C59 Infecçoes da pele e do tecido celular
subcutaneo 680-686

C60 Outras doengas da pele e do tecido ce-
lular subcutaneo 690-709

C61 Artrite e espondilite 710-715
C62 Outras doengas do sistema osteomuscular

e do tecido conjuntivo 716-738
C63 Anomalias congenitas 740-759
C64 Certas causas da morbidade perinatal 760-779

f286-289C65 Outras doenças especificadas e doenças 310-315
mal definidas 780-796

L 780-796

CAUSA EXTERNA DE LESAO

CE66 Acidentes de transito fE810-E819
LE825-E827

E800-E807
CE67 Outros acidentes E820-E823

LE830-E949

CE68 Tentativa de suicidio e lesoes auto-
-infligidas E950-E959

CE69 Tentativa de homicidio e lesoes provo-
cadas intencionalmente por outras pes-
soas; intervençao legal E960-E978

CE70 T^das as demais causas externas E980-E999

NATUREZA DA LESAO

CN66 Fraturas N800-N829
CN67 Traumatismos intracranianos e outros

traumatismos internos N850-N869
CN68 Queimaduras N940-N949
CN69 Efeitos adversos de substancias quimicas N960-N989

rN830-N848
CN70 T^das as demais lesoes N870N939

N950-N959
,N990-N999



LISTA D

LISTA DE 300 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULAC6ES DE MOR-

BIDADE HOSPITALAR

Grupos de causas

D 1 Colera

D 2 Febre tifoide

D 3 Febre paratifoide e outras salmoneloses

D 4 Disenteria bacilar

D 5 Ameblase

D 6 Enterite e outras doenças diarreicas

D 7 Outras doenças infecciosas intestinais

D 8 Silicotuberculose

D 9 Tuberculose pulmonar

D10 Pleuris tuberculoso

Dll1 Laringite tuberculosa

D12 Outras tuberculoses do aparelho respira-
torio

D13 Tuberculose das meninges e do sistema
nervoso central

D14 Tuberculose dos intestinos, do peritonio
e dos ganglios mesentericos

D15 Tuberculose dos ossos e das articulaçoes

D16 Tuberculose do aparelho geniturinario

D17 Outras tuberculoses, incluindo efeitos
tardios

D18

D19

D20

D21

D22

D23

D24

D25

D26

D27

Peste

Brucelose

Lepra

Difteria

Coqueluche

Angina estreptococica e escarlatina

Erisipela

Infecçoes meningococicas

Tetano

Septicemia

D28 Outras doengas bacterianas

Números da
Lista Detalhada

000

001

002,003

004

006

008,009

005,007

010

011

012.1,012.2

012.3

012.0,012.9

013

014

015

016

017-019

020

023

030

032

033

034

035

036

037

038

0 21,022
024-027
031,039
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LISTA D

Grupos de causas

Poliomielite aguda
Efeitos tardios da poliomielite aguda
Variola
Varicela
Sarampo
Rubeola
Febre amarela
Encefalites por virus
Febres hemorrágicas transmitidas por ar-

tropodes
Hepatite infecciosa
Raiva
Parotidite epidemica

D41 Outras viroses

Tifo e outras rickettsioses
Malaria
Leishmaniose
Tripanossomíase
Febre recorrente
Sifilis precoce sintomatica
Sífilis cardiovascular
Sifilis do sistema nervoso central

Outras sífilis

D51 Infecgoes gonococicas
D52 Esquistossomíase
D53 Hidatidose
D54 Ancilostomíase

D55 Outras helmintiases

D56 Outras doenças infecciosas e parasitarias

Tumor maligno da cavidade bucal e da farín

Tumor maligno do estomago

Tumor maligno do intestino, exceto do reto

Tumor maligno do reto e da porçao reto-
sigmoide

D61 Tumor maligno de outros orgaos digestivos

do peritonio

TNumeros da
Lista Detalhada

040-043
044
050
052
055
056
060

062-065

067
070
071
072

r 045,046

¡ 051,053

4 054,057
061,066

O 068
L 073-079

080-083
084
085

086,087
088
091
093
094

r 090,092
095-097

098
120
122
126

f 121
123-125

L 127-129

£ 089,099
100-117

l130-136

ge 140-149

151

152,153

154

e { 150

l 155-159

D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37

D38
D39
D40

D42
D43
D44
D45
D46
D47
D48
D49

D50

D57

D58

D59

D60
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Números da
Grupos de causas Lista Detalhada

D62 Tumor maligno da laringe 161
D63 Tumor waligno da traqueia, dos brUnquios

e do pulmao 162
D64 Tumor maligno de outros orgaos respirato-

rios, ou nao especificados 160,163
D65 Tumor maligno dos ossos 170
D66 Tumor maligno da pele 172,173
D67 Tumor maligno da mama 174
D68 Tumor maligno do colo do utero 180
D69 Corioepitelioma 181
D70 Outros tumores malignos do utero 182
D71 Tumor maligno do ovario 183.0

D72 Tumores malignos de outros orgaos genitais 183.1,1839
especificados da mulher ou nao .1especi ,183.9

fic~~~~ ~ ~~ado especi- 18ficados

D73 Tumor maligno da prostata 185
D74 Tumor maligno do testículo 186
D75 Tumor maligno da bexiga 188
D76 Tumor maligno de outros orgaos geniturina-

rios 187,189
D77 Tumor maligno do encefalo 191

D78 Tumores malignos de outras localizaçoes 171,190
especificadas 192-195

D79 Tumor maligno secundario, e nao especifi-
cado, dos g2nglios linfaticos 196

D80 Tumores malignos secundarios de outras lo-
calizaçoes e tumor maligno de localizaçao
nao especificada 197-199

D81 Doença de Hodgkin 201
D82 Leucemia 204-207

f 200,202
D83 Outros tumores do tecido linfatico e dos 203,208

orgaos hematopoeticos 209

D84 Tumor benigno da pele 216
D85 Fibroma uterino 218
D86 Outros tumores benignos do utero 219
D87 Tumor benigno do ovario 220
D88 Tumor benigno do rim e de outros orgaos

urinarios 223
D89 Tumor benigno do encefalo e de outras par-

tes do sistema nervoso 225

210-215

D90 Outros tumores benignos 222,224
2utrs 222,224

L 226-228

D91 Carcinoma in situ do colo uterino 234.0

( 230-233
D92 Outros tumores de natureza nao especificadat234.1,234.9

L 235-239

A7A TTCM1qC T----

D93 B6cio nio t¿xíco 240,241



LISTA D

Grupos de causas

D 94 Tirotoxicose com ou sem bocio
D 95 Outras doengas da glendula tireoide
D 96 Diabetes mellitus
D 97 Avitaminoses e outras deficiencias nu-

tricionais

D 98 Outras doenças das glandulas endocrinas
e do metabolismo

Anemias por deficiencia de
Anemias por deficiencia de
Outras anemias carenciais
Outras doenças do sangue e

hematopoeticos
Psicose alcoólica
Esquizofrenia
Psicoses afetivas

ferro
vitamina B12

dos orgaos

Numeros da
Lista Detalhada

242
243-246

250

260-269

§ 251-258
270-279

280
281.0,281.1
281.2,281.9

282-289
291
295
296

D106 Outras psicoses

D107
D108

D109

D110
D111
D112

D113

D114
D115
D116

f
Neurose
Alcoolismo

Outros transtornos mentais nao psicoticos

Deficiencia mental
Meningite
Outras doengas inflamatorias do sistema

nervoso central
Doencas hereditarias e familiares do sis-

tema nervoso
Esclerose multipla
Paralisia agitante
Epilepsia

D117 Outras doengas do sistema nervoso central

D118 Ciatica

D119 Outras doengas dos nervos e dos ganglios
nervosos perifericos

D120 Ceratite com ulceragao
D121 Irite, coroidite e outras inflamagoes do

trato uveal
D122 Inflamagao das glandulas e dos condutos

lacrimais

D123 Outras doengas inflamatorias do olho

D124 Estrabismo
D125 Catarata

D126 Glaucoma

D127 Descolamento da retina

{

D 99
D100
D101
D102

D103
D104
D105

290
292-294
297-299

300
303

301,302
304-309

310-315
320

321-324

330-333
340
342
345

341,343
344

346-349

353

350-352
354-358

363.0

364-366

368

360-362
363.9

367,369

373
374

375

376

{

{
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d7_ TTSTAS_ ESPECTAIS_ PARA_ TA0ULAG_~ES

Números da
Grupos de causas Lista Detalthada

D128 Outras doenqas do Slho f 370-372
L 377-379

D129 Otite media sem mengao de mastoidite 381
D130 Mastoidite com ou sem otite media 382,383

D131 Outras doengas do ouvido e da apofise 380
mastoide 384-389

D132 Febre reumatica ativa 390-392
D133 Doenças reumaticas cronicas do coraçao 393-398
D134 Hipertensao essencial benigna 401
D135 Doencas hipertensivas do coraçao 402,404
D136 Outras doengas hipertensivas 400,403
D137 Enfarte agudo do miocardio 410
D138 Outras doengas isquemicas do coragao 411-414
D139 Doengas sintomaticas do coragao 427

D140 Outras formas de doenga do coraçao 420-426
L 428,429

D141 Hemorragia cerebral 431
D142 Enfarte cerebral 432-434
D143 Doenga cerebrovascular aguda, mas de

causa mal definida 436

D144 Outras doengas cerebrovasculares 430435
437,438

D145 Arteriosclerose 440
D146 Outras doengas dos vasos perifericos 443

D147 Outras doengas das arterias, das arterro- 441,442
las e dos vasos capilares j 444-448

D148 Embolia e enfarte pulmonares 450
D149 Flebite, tromboflebite, embolias e trom-

boses das veias 451-453

D150 Varizes das extremidades inferiores 454
D151 Hemorrdidas 455
D152 Outras doengas do aparelho circulatorio 456-458
D153 Faringite e amidalite agudas 462,463
D154 Bronquite e bronquiolite agudas 466

D155 Outras infecgoes agudas das vias respira- f 460,461
torias superiores u 464,465

D156 Gripe 470-474
D157 Pneumonia por virus 480
D158 Pneumonia pneumococica 481
D159 Pneumonias devidas a outros germens espe-

cificados 482,483
D160 Pneumonias sem especificaçao do germen 484-486
D161 Bronquite, enfisema e asma 490-493
D162 Hipertrofia das amndalas e vegetaçoes

aden6ides 500
D163 Sinusite cronica 503
D164 Desvio do septo nasal 504

TjTA EPECTAIS PR ATACE47R



LISTA D

Numeros da
Grupos de causas Lista Detalhada

D165 Outras doenças das vias respiratorias 501,502
superiores 505-508

D166 Empiema e abscesso do pulmao 510,513
D167 Pleuris 511
D168 Pneumoconiose e doenças analogas 515,516
D169 Bronquiectasia 518

D170 Outras doengas do aparelho respiratorio 512,514

L 517,519
D171 Doengas dos dentes e de suas estruturas

de sustentagao 520-525
D172 Outras doengas da cavidade bucal, das

glandulas salivares e dos maxilares 526-529
D173 Úlcera do estomago 531
D174 Úlcera do duodeno 532
D175 l01cera peptica de localizaqao nao espe-

cificada 533
D176 Úlcera gastrojejunal 534
D177 Gastrite e duodenite 535

D178 Outras doenças do esofago, do est^mago f 530,536
e do duodeno 537

D179 Apendicite aguda 540
D180 Outras apendicites 541-543
D181 Hernia inguinal sem mençao de obstruçao 550
D182 Outras hernias da cavidade abdominal sem

mençao de obstrugao 551
D183 Hernia com obstrugao 552,553
D184 Obstruçao intestinal sem mengao de hernia 560
D185 Enterite cronica e colite ulcerativa 563
D186 Fissura e fistula do anus 565
D187 Abscessos das regioes anal e retal 566

5 561,562
D188 Outras doenças do intestino e do peritonio 564

L 567-569

D189 Cirrose hepatica 571
D190 ColelitTase e colecistite 574,575

D191 Outras doenças do f•gado e da ves{cula 570,572
biliar 573,576

D192 Doenças do pancreas 577
D193 Nefrite aguda 580
D194 Outras nefrites e nefroses 581-584
D195 Infecgoes do rim 590
D196 Chlculos do aparelho urinario 592,594
D197 Cistite 595
D198 Estreitamento uretral 598

f 591,593
D199 Outras doenças do aparelho urinario 596,597

L 599
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LISTAS ESPECIAIS PARA TABULACES

NDmeros da

Grupos de causas Lista Detalhada

D200 Hiperplasia da prostata 600
D201 Hidrocele 603
D202 Hipertrofia prepucial e fimose 605

1601,602
D203 Outras doengas dos orgaos genitais do homem 604,606

L 607

D204 Doengas da mama 610,611
D205 Salpingite e ovarite 612-614
D206 Outras doenças do ovario, da trompa de

Falopio e do parametrio 615,616
D207 Doengas infecciosas do colo uterino 620
D208 Doenças infecciosas do utero (exceto o colo

uterino), da vagina e da vulva 622
D209 Prolapso uterovaginal 623
D210 Posigao anormal do utero 624
D211 Transtornos da menstruagao 626
D212 Este

r
ilidade da mulher 628

D213 Outras doengas dos orgaos genitais da 621,625
mulher 627,629

D214 Infecçoes do aparelho geniturinario durante
a gravidez e o puerperio 630,635

D215 Ameaça de aborto 632.3

D216 Outras hemorragias da gravidez f632.0-632.2
L632.4,632.9

D217 Gravidez com posigao anormal do feto no
utero 634.0

D218 Toxemias da gravidez e do puerperio 636-639

D219 Outras complica~oes da gravidez f 631,633
L634.1-634.9

D220 Aborto provocado por indicaqoes legais 640,641
D221 Outros abortos, ou nao especificados 642-645
D222 Parto sem mengao de complicagao 650
D223 Parto complicado por placenta previa ou

por hemorragia antes do parto 651
D224 Parto complicado por retençao de placenta

ou por outras hemorragias p6s-parto 652,653
D225 Parto complicado por anormalidade da bacia

ossea, por desproporgao por apresentagao
anormal e por trabalho prolongado de ou-
tra origem 654-657

D226 Parto com outras complicaçoes, incluindo
morte durante a anestesia 658-662

D227 Complicaçoes do puerperio 670-678
D228 Infec£oes da pele e do tecido celular sub-

cutaneo 680-686
D229 Outras doengas inflamatorias da pele e do

tecido celular subcutaneo 690-698
D230 Outras doengas da pele e do tecido celular

subcutáneo 700-709
D231 Artrite reumatoide e estados patologicos

afins 712
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LISTA O 479

Grupos de causas
Numeros da

Lista Detalhada

Osteoartrite e estados patologicos afins

Outras artrites, ou nao especificadas

Reumatismos nao articulares e nao especi-
ficados

Osteomielite e periostite
Outras doenças dos ossos
Desarranjos internos das articulaçoes
Deslocamento de disco intervertebral
S;ndromes dolorosas de origem vertebral

Outras doenças das articulagoes

Sinovite, bursite e tenossinovite
Hallux valgus e varus

D243 Outras doenças do sistema osteomuscular

1

t
Espinha bTfida e hidrocefalia congenita
Anomalias congenitas do aparelho circu-

torio
Fissura da abobada palatina e labio leporino
Estenose pilorica congenita

D248 Outras anomalias congenitas do aparelho
digestivo

D249 Testlculo retido

75

713

710,711
714,715

716-718
720

721-723
724
725
728

726-727
729

731
737

730
732-736

738

741,742

746,747
749

750.1

750.0
50.2-750.9

751

752.1

r 7752.0
D250 Outras anomalias congenitas do aparelho 4 752.2-752.9

geniturinario 7537 53

Pe torto (congenito)
Deslocamento congenito do quadril

Outras anomalias congenitas do sistema
osteomuscular

4
4

r
D254 Outras anomalias congenitas e as nao es- 4

pecificadas

754
755.6

755.0-755.5
755.7-755.9

756

740
743-745

748
757-759

D255 Lesoes devidas ao parto

D256 Asfixia, anoxia ou hipoxia

f 764-768
com 49

4 algarismo .0-.3

L 772

764-768
com 49

algarismo .4
a 776

Doenga hemolitica do recem-nascido

Imaturidade, nao qualificada

774,775

777

D232

D233

D234

D235
D236
D237
D238
D239

D240

D241
D242

D244
D245

D246
D247

D251
D252

D253

LISTA D 479

D257

D258



480 LISTAS ESPECIAIS PARA TABULA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ES

Grupos de causas

D259 Outras causas de morbidade e morta-
lidade perinatais

D260
D261
D262
D263
D264
D265

Insuficiencia cardiaca aguda, indefinida
Hematemese
Dor abdominal
Dor referente ao aparelho urinario
Retençao de urina
Incontinencia de urina

D266 Outros sintomas

D267 Senilidade sem mençao de psicose

D268 Outras doenças mal definidas

CLASSIFICAÇOES SUPLEMENTARES

DY269 Gravidez normal
DY270 Nascidos vivos em hospital
DY271 Outros ingressos e consultas especiais

Números da
Lista Detalhada

I 760-763
764-768
com 49

4algarismo .9
769-771
773,778

779

782.4
784.5
785.5
786.0
786.1
786.2

Resto de
780-789

794

790-793f 795,796

f
Y60

Y80-Y89
YOO-Y59
Y61-Y79

CAUSA EXTERNA DE LESAO

DE272 Acidentes de estrada de ferro

DE273 Acidente de veleulo a motor ocorrido
a um ocupante do ve{culo

DE274 Acidente de velculo a motor ocorrido
a um ciclista

DE275 Acidente de velculo a motor ocorrido
a um pedestre

DE276 Acidente de velculo a motor ocorrido
a outra pessoa ou a uma pessoa sem
especificar

E800-E807

E810-E823,
com 49

algarismo .0-.3

E810-E823,
com 49

L algarismo .6

r E810-E823,
com 49

algarismo .7

E810-E823,
com 491algarismo .4,.5,
.8, .9

DE277
DE278

DE279

Acidentes de outros veiculos de estrada
Acidentes de transportes por agua

Acidentes de transporte aireo e es-
pacial

DE280 Envenenamentos acidentais por drogas
e medicamentos

DE281 Envenenamentos acidentais por outras

substancias solidas e liquidas

E825-E827
E830-E838

E840-E845

E850-E859

E860-E869

480 LISTAS ESPECIAIS PARA TABULAQ5ES
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LISTA O 481

Grupos de causas

Números da
Lista Detalhada

DE282

DE283

DE284

DE285
a DE286

DE287
DE288

DE289
DE290

DE291

DE292
DE293

Envenenamentos acidentais por gases e
vapores

Quedas acidentais em, ou de, escadas,
degraus, escadas portateis ou andaimes

Outras quedas acidentais de um nivel a
outro

Quedas acidentais no mesmo nivel
Outras quedas acidentais, ou nao espe-

cificadas
Acidente causado por incendio
Acidente por combustao de vestes ou de

material inflamavel
Acidente por fogo controlado
Acidente por outros fogos, ou nao

especificados
Afogamento e submersao acidentais
Acidente causado por arma de fogo
Complicaçoes e acidentes provocados por

interven~oes cirurgicas e medicas

DE294 Outros acidentes, ou nao especificados,
incluindo os efeitos tardios

DE295 Suicidio e envenenamento auto-infligido
por substancias solidas ou liquidas

DE296 Suicidio e envenenamento auto-infligido
nor meio de gas de uso domestico

DE297 Suicidio e lesoes auto-infligidas por
outros meios e por meios nao especifi-
cados, incluindo os efeitos tardios

DE298 Homicldios e lesoes provocadas intencio-
nalmente por outras pessoas; interven-
gao legal

DE299 Lesoes das quais se ignora se foram aci-
dental ou intencionalmente infligidas

DE300 Lesoes resultantes de operagoes de guerra

NATUREZA DA LESAO

DN272

DN273

DN274
DN275
DN276

DN277
DN278

DN279

Fratura dos ossos da face

Outras fraturas do cranio

Fratura da coluna vertebral e do tronco
Fratura do umero, do radio e do cubito
Fratura das falanges e dos ossos do meta

carpo
Fratura do colo do femur
Fraturas de outras partes e de partes nao

especificadas, do fenur
Fratura da tibia, do peronio e do torno-

zelo

DN280 Outras fraturas dos membros

E870-E877

E880,E881

E882-E884
E885,E886

E887
E890-E892

E893,E894
E895-E897

E898,E899
E910
E922

E930-E936

E900-E909
E911-E921

E923-E929
E940-E949

E950

E951

E952-E959

E960-E978

E980-E989
E990-E999

N802

N800,N801
N803,N804

N805-N809
N812,N813

N815-N817
N820

N821

N823,N824

N810,N811
N814,N818

N819,N822

N825-N829

481LISTA D



LISTAS ESPECIAIS PARA TABULAVÓES

Grupos de causas

DN281 Luxagao sem fratura; entorses e disten-
soes das articulaçoes e dos musculos
adjacentes

DN282 Traumatismos intracranianos (exceto a
fratura do cránio)

DN283 Traumatismos internos do torax, do ab-
dome e da bacia

DN284 Laceragao, ferimento, contusao e esmaga-
mento do olho

DN285 Laceragoes, ferimentos, lesoes superfi-
ciais, contusoes e esmagamento das
maos e dedos

DN286 Laceragoes, ferimentos, lesoes superfi-
ciais, contusoes e esmagamentos de ou-
trnas lnrolizanrn e de locrlizanea
nao especificadas

DN287
DN288

DN289
DN290

DN291

DN292

Corpo estranho no glho e seus anexos
Corpos estranhos que penetram por ou-

tros orificios naturais
Queimadura limitada ao olho
Queimaduras atingindo outras localiza-

aoes, ou nao especificadas
Efeitos adversos de salicilatos e simi-

lares
Efeitos adversos de barbituricos

DN293 Efeitos adversos de outros agentes
medicinais

DN294

DN295

DN296
DN297
DN298
DN299

Efeito toxico do monoxido de carbono

Efeito toxico de outras substancias de
procedencia nao predominantemente me-
dicinal

{
Afogamento e submersao nao mortal

Asfixia e estrangulamento
Outras lesoes, ou nao especificadas
Complicagoes dos procedimentos cirGrgi-

cos e outras complicaçoes dos cuidados
medicos

DN300 Outros efeitos de causas externas

Fi

1
1.

Números da
Lista Detalhada

N830-N848

N850-N854

N860-N869

N870,N871
N921

N882,N883
N885-N887
N903,N914
N915,N925

N926

N872,N881
N884

N890-N902
N904-N913

!N916-N920L N922-N924
N927-N929

N930

N931-N939
N940

N941-N949

N965.1
N967.0

N960-N964
N965.0

N965.2-N965.9
N966

N967.1-N967.9
N968-N979

N986

N980-N985

N987-N989

N994.1

N994.7
N996

N997-N999

N950-N959
N990-N993

N994.0
N994.2-N994.6

N994.8,N994.9
N995

482



LISTA P

LISTA DE 100 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULACOES

DE MORTALIDADE PERINATAIS

Grupos de causas

Doenças cronicas dos aparelhos circulatorio e
geniturinário da mae (P1-P4)

P 1
P 2
P 3

P 4

Doença reumatica cr^nica do coragao
Hipertensao cronica
Outras doen9as cronicas do aparelho

circulatorio
Doença crGnica do aparelho geniturina-

rio

DE MORBIDADE E

Números da
Lista Detalhada

760.0
760.2

760.1,760.3

760.4,760.5

Outras afecges da mae nao relacionadas com a
gravidez (P5-Pll)

5
6
7
8
9

10

Sífilis
Diabetes mellitus
Rubeola
Traumatismos ocorridos a mae
Operaçoes cirurgicas da mae
Substancias quimicas transmitidas atra-

ves da placenta

P 11 Outras afecçoes da mae

761.0
761.1
761.3
761.5
761.6

761.7

761.2,761.4
761.9

Toxemias da gravidez (P12-P17)

12
13
14
15
16
17

Doença renal surgida durante a gravidez
Pre-eclampsia da gravidez
Eclampsia da gravidez
Toxemia nao especificada
Hiperemese gravidica
Outras toxemias da gravidez

762.0
762.1
762.2
762.3
762.4

762.5,762.9

Infecçoes maternas antes e durante o parto
(P18-P20)

P 18 Pielite e pielonefrite da gravidez
P 19 Outras infecçoes do aparelho geniturina-

rio ocorridas durante a gravidez
P 20 Outras

763.0

763.1
763.9

Parto distocico por anormalidade dos ossos, orgaos
ou tecidos da bacia (P21-P23)

Com lesao do 9ncefalo ou da medula es-
pinhal, devlda ao parto

Com outras lesoes devidas ao parto ou com
lesoes n¡o especificadas

Sem mençao de lesao devida ao parto

- 483 -

764.0,764.1

764.2,764.3

764.4,764.9

P
p
P
Pp

p

P
P

P
p
p
P
p
p

P 21

P 22

P 23



484 LISTAS ESPECTAIS PARA TABULAC~~~~~~~~~oE

Grupos de causas Lij

Parto distocico por desproporçao cefalopel-
vica (P24-P26)

P 24 Com lesao do encefao1n o da medula espi-
nhal, devida ao parto

P 25 Com outras lesoes devidas ao parto ou
com lesoes nao especificadas

P 26 Sem mengao de lesao devida ao parto

Parto distocico por posigao anormal do feto
(P27-P29)

P 27 Com lesao do encefalo ou da medula espi-
nhal devida ao parto

P 28 Com outras lesoes devidas ao parto ou
com lesoes nao especificadas

P 29 Sem mençao de lesao devida ao parto

Parto distocico por anormalidade dinamica do
trabalho do parto (P,30-P32)

P 30 Com lesao do encefalo ou da medula es-
pinhal, .devrida ao parto

P 31 Com outrab lesoes devidas ao parto ou
com lesoes nao especificadas

P 32 Sem mengao de lesao devida ao parto

Parto disto
6
cico por outras complicaçoes,

ou nao especificadas (P33-P35)

P 33 Com lesao do encefalo ou da medula es-
pinhal, devida ao parto

P 34 Com outras lesoes devidas ao parto ou
com lesoes nao especificadas

P 35 Sem mengao de lesao devida ao parto

Outras complicaqoes da gravidez e do parto
(P36-P41)

P 36 Incompetencia do colo do utero
P 37 Rotura prematura das membranas
P 38 Hidramnio
P 39 Gravidez ectopica
P 40 Gravidez multiDla
P 41 Outras complicaçoes da gravidez ou do par

to

Afeccoes da placenta (P42-P46)

P 42 Placenta previa
P 43 Besprendimento prematuro da placenta
P 44 Enfarte da placenta
P 45 Outras afecçoes da placenta
P 46 Insuficiencia placentaria nao especificada

Afecçoes do cordao umbilical (P47-P49)

P 47 Compressao do cordao umbilical
P 48 Prolapso do cordao sem menagio de compressao
P 49 Outras

Lesao ocorrida durante o nascimento sem meneao de
causa (P50-P52)

P 50 Lesao do encefalo ou da medula espinhal
P 51 Outras lesoes devidas ao parto e lesoes

rafo especificadas
P 52 InterrupçTo da gravidez

Vumeros da
sta Detalhada

765.0,765.1

765.2,765.3
765.4,765.9

766.0,766.1

766.2,766.3
766.4,766.9

767.0,767.1

767.2,767.3
767.4,767.9

768.0,768.1

768.2,768.3
768.4,768.9

769.0
769.1
769.2
769.3
769 i4

769.5,769.9

770.0
770.1
770.2
770.8
770.9

771.0
771.1
771.9

772.0,772.1

772.2 772.9
773

-
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LISTA P

Grupos de ceausas

Doenga hemolitica do recem-nascido (P53-P56)

P 53 Com incompatibilidade do fator Rh
P 54 Com incompatibilidade dos grupos ABO
P 55 Com outra incompatibilidade sanguinea,

ou nao especificadas
P 56 Sem mençao de causa

Afecçoes anoxicas e hipoxicas nao classificadas
em outra parte (P57-P60)

P 57 Doenga da membrana hialina e s;ndrome
de dificuldade respiratoria

P 58 Anoxia intra-uterina
P 59 Asfixia do recem-nascido, nao especifi-

cada
P 60 Outras afecçoes anoxicas e hip6xicas nao

classificadas em outra parte

Outras afecçoes do feto e do recim-nascido
(P61-P68)

61
62
63
64
65
66
67
68

Imaturidade nao qualificada
Perda sangu{nea do feto antes do parto
Pos-maturidade
Doença hemorragica do recem-nascido
Sindrome causada pelo esfriamento
Outras afecçoes
Maceragao
Outras mortes fetais de causa desconhecida

Números da
Lista Detalhada

774.0,775.0
774.1,775.1

774.2,775.2
774.9,775.9

776.1,776.2
776.4

776.9

776.0,776.3

777
778.0
778.1
778.2
778.3
778.9
779.0
779.9

Anomalias congenitas (P69-P80)

P 69 Anencefalia 740
P 70 Espinha bifida 741
P 71 Hidrocefalia congenita 742
P 72 Outras anomalias congenitas do sistema

nervoso e do Slho 743,744
P 73 Anomalias congenitas do aparelho circula-

torio 746,747
P 74 Anomalias congenitas do aparelho respira-

torio 748
P 75 Anomalias congenitas do aparelho digestivo 749-751
P 76 Anomalias congenitas do aparelho genituri-

nario 752,753
P 77 Anomalias congenitas do aparelho osteomus-

cular 754-756
P 78 Doenga de Down 759.3

P 79 Outras anomalias congenitas que afetam a 759.0-759.2
mGltiplos aparelhos e sistemas l759.4-759.9

P 80 Outras anomalias congenitas, ou nao es- f 745,757
pecificadas 758

Infeccoes do feto e do recem-nascido (P81-P88)

P 81 Doenga diarreica
P 82 Listerelose
P 83 Tetano

009
027.0
037

P
P
P
p
p
p
p
P
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Números da
Grupos de causas Lista Detalhada

P 84 Septicemia 038
P 85 Doengas por virus 040-079
P 86 Sfiis congnita 090
P 87 Toxoplasmose 130

P 88 Outras doenças infecciosas e parasi- Resto de
tarias 000-136

Outras doengas do feto e do recim-nascido
(P89-P94)

P 89 Doengas da glandula tireoide 240-246
P 90 Fibrose cistica (mucoviscidose) 273.0
P 91 Doenças do sangue e dos orgaos hema-

topoeticos 280-289
P 92 Pneumonia 480-486

P 93 Outras afecçoes especificadas Resto de
~L ...... 9

P 94 Sintomas e estados morbidos mal defi-
nidos 780-796

Causas externas de lesoes ocorridas ao recem-
nascido (P95-P100)

P 95 Calor excessivo E900
P 96 Frio excessivo E901
P 97 Fome, sede, exposiçao aos elementos e

negligencia E904
P 98 Aspiragao e ingestao de alimentos que

provoquem obstruçao ou sufocagao E911
P 99 Sufocagao mecanica acidental E913

P100 Outras causas externas Resto de
l E800-E999
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DEFINICOES
E RECOMENDA(OES



A Assembleia Mundial da Saude, de acrdo con o Ar-
tigo 23 da Constituigao da Organizagao Mundial da Sau
de formulou as seguintes definicoes e recomenda9oes -

(Act. of. Org. mund. Salud, 1950, 28, 17 e 1967, 160,
11 e anexo 18).



DEFINIgOES E RECOMENDAVOES

Definiçoes

1. Nascimento vivo

Nascimento vivo e a expulsao ou extragao completa do corpo
da mae, independentemente da duragao da gravidez, de um produ-
to de concepçao que, depois de dita separagao, respire ou de
qualquer outro sinal de vida, tal como palpitaqoes do coragao,
pulsaçoes do cordao umbilical ou movimentos efetivos dos mús-
culos de contraçao voluntaria, estando ou nao cortado o cordao
umbilical e estando ou nao desprendida a placenta. Cada produ-
to de um nascimento que reúna essas condiçoes se considera co-
mo uma criança viva.

2. óbito fetal

óbito fetal e a morte de um produto da concepçao, antes da
expulsao ou da extraqao completa do corpo da mae, independente
mente da duragao da gravidez; indica o obito o fato do feto,de
pois da separagao, nao respirar nem dar nenhum outro sinal de
vida, como palpitaçoes do coraçao, pulsaaoes do cordao umbili-
cal ou movimentos efetivos dos musculos de contraçao volunta-
ria.

3. Causas de morte

As causas de morte, a serem registradas no atestado medico
de causa de morte, sao t^das aquelas doengas, estados morbidos
ou lesoes que produziram a morte, ou que contribufram para ela,
e as circunstancias do acidente ou da violencia que produziu
esaas lesoes.

4. Causa basica da morte

A causa basica da morte e (a) a doenga ou lesao que iniciou
a cadeia de acontecimentos patologicos que conduziram direta-
mente a morte, ou (b) as circunstancias do acidente ou violen-
cia que produziu a lesao fatal.

Recomenda9oes

1. Responsabilidade no preenchimento do atestado medico da cau
sa de morte

O preenchimento do atestado medico da causa de morte, nor-
malmente, deveria ser uma responsabilidade do medico que assis
tiu ao paciente. Em caso de obitos atestados pelos medicos le-
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gistas ou outras autoridades legais,a evidencia médica forneci
da a pessoa que atesta o obito devera ser indicada no atesta-
do, alem dos achados legais.

2. Modelo do atestado médico de causa de morte

O formato do atestado medico de causa de morte.deve estar
de acordo com o modelo que esta no apendice 1 destas recomenda-
çoes.

3. Natureza confidencial da informacao medica

No uso, com fins estatisticosdos atestados medicos da cau-
sa de morte e outros registros medicos, os procedimentos admi-
nistrativos devem proporcionar as garantias necessarias para
preservar a natureza confidencial da informaçao fornecida
pelo médico.

4. Selegao da causa para tabulagiao de dados de mortalidade

Com o fim de codificar uma so causa de mortalidade, a causa
a ser usada para tabulagao devera ser selecionada com base na
informagao contida no atestado medico de causa de morte, de a-
cardo com as regras que forem aprovadas de tempo em tempo, pe-
la Assembleia.

5. VtiZizaqao da Classificapao Internacional de Doenças

As estat;sticas de mortalidade e morbidade deverao ser codi
ficadas de acerdo com a Lista Detalhada da categorias de tres
algarismos da Classificagao Internacional de Doenças com ou
sem as subcategorias de quarto algarismo, usando-se para éste
proposito a Lista Tabular de Inclusoes e o Indice Alfabético.
Salvo em circunstancias excepcionais, quando forem publicadas
categorias de quarto algarismo, elas deverao ser as da Classi-
ficagao Internacional de Doenças; qualquer acrescimo ou varia-
çao devera ser indicado nos quadros estatisticos publicados.

6. Quadros estat-sticos

O grau de detalhe na classificagao cruzada segundo causa,
sexo, idade e divisoes do territorio dependerá, em parte, do
proposito e do alcance das estatísticas e, em parte, dos limi-
tes praticos em relagao com o tamanho dos quadros corresponden
tes. Os seguintes modelos, preparados com o objetivo de facili-
tar a comparagao internacional, constituem maneiras uniformes
de expressar diversas caracteristicas. Quando nos quadros, pa-
ra a publicagao, se utilizar uma classificagao diferente (v.g.
no agrupamento por idade), deverao ser ordenados de forma tal,
que permitam sua transformagao em algum dos agrupamentos re-
comendados.

1. Ver pagina 436.
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(a) A analise pela Claessificagao Internacional de Doengas
deverá, segundo corresponda, estar de acGrdo com:

(i) A Lista Detalhada de categorias de tres algaris-
mos, com ou sem as subcategorias de quarto alga-
rismo;

(ii) a Lista de 150 Grupos de Causas para Tabulagoes e
de Morbidade e de Mortalidade (Lista A);

(iii) a Lista de 50 Grupos de Causas para Tabulagoes de
Mortalidade (Lista B);

(iv) a Lista de 70 Grupos de Causas para Tabulaqoes de
Morbidade (Lista C);

(v) a Lista de 300 Grupos de Causas para Tabulaqoes
de Morbidade Hospitalar (Lista D);

(vi) a Lista de 100 Grupos de Causas para Tabulaqoes
de Morbidade e de Mortalidade Perinatais (Lista
P);

(b) Classificagao por idade para propositos gerais

(i) De menos de 1 ano, de ano em ano ate os 4 anos in
clusive, por grupos de 5 anos, desde os 5 ate os
84 anos, de 85 anos e mais;

(ii) De menos de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 14 anos,
de 15 a 24 anos, de 25 a 34 anos, de 35 a 44 anos,
de 45 a 54 anos, de 55 a 64 anos, de 65 a 74 anos,
de 75 anos e mais;

(iii) De menos de 1 ano, de 1 a 14 anos, de 15 a 44 a-
nos, de 45 a 64 anos, de 65 anos e mais.

(c) Classificapao por idade para estatisticas especiais de
mortalidade infantil

(i) Dia a dia para a primeira semana de vida (de me-
nos de 24 horas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias), de 7 a 13
dias de 14 a 20 dias, de 21 a 27 dias, de 28 dias
a 2 meses, nao incluindo 2 meses, de mes em mes
desde os 2 meses ate 1 ano (2, 3, 4... 11 meses);

(ii) De menos de 24 horas, de 1 a 6 dias, de 7 a 27
dias, de 28 dias a 3 meses, nao incluindo 3 meses,
de 3 a 5 meses, de 6 a 11 meses;

(iii) De menos de 7 dias, de 7 a 27 dias, de 28 dias a
11 meses.

(d) A Classificagao por divisoes territoriais devera, segun
do corresponda, estar de acordo com:

(i) cada divisao administrativa importante;

(ii) cada cidade ou conjunto de zonas urbanas de
1.000.000 de habitantes e mais, ou, de outro
modo,a cidade maior com uma populaçao de pelo me-
nos 100.000 habitantes;

(iii) o conjunto nacional das zonas urbanas de 100.000
habitantes e mais;
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(iv) o conjunto nacional das zonas urbanas de menos de
100.000 habitantes;

(v) o conjunto nacional das zonas rurais.

Nota 1. As estatlsticas relativas a (iii), (iv) e (v) de-
verao ser acompanhadas das definiqoes de zona urbana e ru-
ral empregadas para as mesmas.

Nota 2. Nos paises em que alguns atestados de obito sao
preenchidos por leigos,ou onde o preenchimento do atestado
de obito por medico esteja limitado a determinadas regioes,

cumpre publicar cifras separadas para as mortes atestadas
por medico e as outras.

7. Tabulaqao de causas de morte

As estatisticas das causas de norte correspondentes a tota-
lidade do territorio de um país deverao estar de ac8rdo com a
recomendaçao 6 (a) (i), ou caso isto nao seja possivel, com a
recomendagao 6 (a) (ii). De preferencia, os dados deverao ser
classificados por sexo e segundo grupos de idade indicados na
recomendagao 6 (b) (i).

As estatisticas das causas de morte relativas as divisoes
territoriais mencionadas em 6 (d) deverao estar de acordo con
a recomendagao 6 (a) (ii) ou, se isto nao for possivel,com a
recomendagao 6 (a) (iii). De preferencia, os dados deverao ser
classificados por sexo e segundo os grupos de idade indicados
na recomendagao 6 (b) (ii).

-492 DEFINIC5Es E RE~COMENDAC5ES



REGULAMENTO



A Assembleia Mundial da Saude, de acGrdo com o Ar-
tigo 21 (b) da Constituigao da Organizaçao Mundial da
Saude, adotou o seguinte Regulamento de Nomenclatura
de 1967 (Act. Of. Org. Mund. Salud,1967, 160, 9).



ORGANIZACA( MUNDIAL DA SAODE

REGULAMENTO DE NOMENCLATURA
(INCLUINDO A COMPILAÇAO E A PUBLICAQAO DE ESTATISTICAS)

DE DOEMCAS E CAUSAS DE MORTE

A Vigesima Assemblleia Mundial da Saude,

Considerando a importancia da compilagao e publicaçao de es
tatisticas de mortalidade e de morbidade em forma comparavel,

Atenta as disposiçoes do Artigo 2, parágrafo (s), do Artigo
21, paragrafo (b) e dos Artigos 22 e 64 da Constituigao da Or-
ganizagao Mundial da Salde,

ADOTA no dia de hoje, vinte-dois de maio de 1967, o seguin-
te Regulamento de Nomenclatura de 1967, que podera ser designa
do com o nome de "Regulamento de Nomenclatura da OMS":

Artigo 1

Os Membros da Organizaçao Mundial da Sadde para os auais o
presente Regulamento entrará em vigor nas condigçes do Artigo7
ser5o doravante aqui mencionados como "Membros".

Artigo 2

Na compilagao de estatisticas de mortalidade e de morbida-
de, os Membros deverao seguir as disposiçoes da ultima revi-
sao em uso da Classificagao Estatistica Internacional de Doen-
gas, Traumatismos e Causas de Morte que a Assembleia Mundial
da Salde adota de tempos em tempos. Essa Classificagao poderá
ser designada com o nome de "Classificacao Internacional de Do
engas".

Artigo 3

Na compilagao e publicagao de estatisticas de mortalidade e
de morbidade,os Membros deverao seguir, tanto quanto possivel,
as recomendagoes da Assembleia Mundial da Saude sobre classifi
cagao e processos de codificagao, sobre delimitagao de grupos
de idade e de zonas territoriais e sobre as demais definiçoes
e normas aplicaveis ao caso.

Artigo 4

As estatisticas de causas de morte registradas, em cada ano
civil, no conjunto do territorio metropolitano ou na parte das
se territorio em fungao da qual se disponha de dados, serao
compiladas e publicadas anualmente pelos Membros, que indica-
rao a parte do territorio a que se referem essas estatisticas.
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Artigo 5

Os Membros adotarao, para o preenchimento do atestado medi-
co da causa de morte, um modelo que permita consignar os pro
cessos patologicoUs ou uos traumatismlos que teihaii provocado a
morte ou que tenham contribuido para provoca-la, com indicagiao
precisa da causa fundamental.

Artigo 6

De acordo com o previsto no Artigo 64 da Constituiçao, to- s
dos os Membros proporcionarao a Organizaçao as estatisticas
que esta lhes solicite e que nao lhe tenham comunicado de acor
do com o Artigo 63 da Constituiçao, e as prepararao conforme
as disposigoes do presente Regulamento.

Artigo 7

1. 0 presente Regulamento entrara em vigor em B de janeiro de
1968.

2. Com as excegoes indicadas mais adiante, o presente Regula-
mento tornara sem efeito,desde o dia em que entrar em vigor,
para todos os Membros que tenham que aplicá-lo em suas
relaçoes com outros Membros e com a Organizagao, as disposi-
çoes do Regulamento de Nomenclatura de 1948 e de suas revisoes
sucessivas.

3. As revisoes da Classificaagio Estatistica Internacional, ado
tadas pela Assembleia Mundial da Saude em virtude do Artigo 2
do presente Regulamento, entrarao em vigor na data estabeleci-
da pela Assembleia e, com as exceçoes indicadas mais adiante,
tornarao sem efeito as classificaçoes anteriores.

Artigo 8

1. Conforme o disposto no Artigo 22 da Constituiçao da Organi-
zagao, o prazo previsto para a nao aceitagao do presente Regu-
lamento ou para a formulagao de restrigoes sera de seis meses
e se contara desde a data em que o Diretor Geral notifique a
adogao do Regulamento pela Assembleia Mundial da Saude. As re-
cusas ou restriq~oes que o niretor Geral receber depois de ex-
pirado este prazo nao terso efeito.

2. As disposiçoes do paragrafo anterior tambem serao aplica-
veis as revisoes subsequentes da Classificaçao Internacional
de Doengas que a Assembleia Mundial da Saade venha adotar,de
acordo com o previsto no Artigo 2 do presente Regulamento.

Artigo 9

A rejeigou, em todo ou em parte, de qualquer reserva ao pre
sente Regulamento ou a Classificaq¢o Internacional de Doen9as,
ou a qualquer revisao posterior, pode ser retirada a qualquer
momento por notificaço ao Diretor Geral.
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Artigo tO

O Diretor Geral comunicara a todos os Membros a adogao do
presente Regulamento, a adogao de qualquer revisao da Classi-
ficagao Internacional de Doengas e as notificaçoes que lhe se
jam enviadas, de acordo com o disposto nos Artigos 8 e 9.

Artigo 11
A

Os originais do presente Regulamento serao depositados nos
arquivos da Organizaçao. O Diretor Geral enviara copias auten
ticas a todos os Membros. Entrando em vigor o presente Regula
mento, o Diretor Geral entregara ¡copias autenticas ao Secre-
tario Geral das Naçoes Unidas ,para os tramites de Registro a
que se refere o Artigo 102 da Carta das Naçoes Unidas.

POR SER VERDADE, DAMOS FE e assinamos a presente em Gene-
bra, a vinte-dois de maio de 1967.

(assinado) V.T.H. GUNARATNE
Presidente da Assembleia Mundial

da Salde

(assinado) M.G. CANDAU
Diretor Geral da Organizaçao

Mundial da Saude
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