
 

 
A15 Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica 

A16 Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica 

A17  Tuberculose do sistema nervoso 

A17 Tuberculose do sistema nervoso 

A18 Tuberculose de outros órgãos 

B18 Hepatite viral crônica 

B20  Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em doenças infecciosas e parasitárias 

B20  Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em doenças infecciosas e parasitárias  

B21 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em neoplasias malignas 

B21        Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em neoplasias malignas 

B22  Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças especificadas  

B22  Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças especificadas  

B23 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças 

B23 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças 

B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada 

B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada 

B90 Seqüelas de tuberculose 

B91 Seqüelas de poliomielite 

B92 Seqüelas de hanseníase [lepra] 

B94 Seqüelas de outras doenças infecciosas e parasitárias e das não especificadas 

D45 Policitemia vera 

D46 Síndromes mielodisplásicas 

D60 Aplasia pura da série vermelha, adquirida [eritroblastopenia] 

D60 Aplasia pura da série vermelha, adquirida [eritroblastopenia]  

D61 Outras anemias aplásticas 

D61        Outras anemias aplásticas 

D66 Deficiência hereditária do fator VIII 

D66 Deficiência hereditária do fator VIII 

D67 Deficiência hereditária do fator IX 

D67 Deficiência hereditária do fator IX 

D69 Púrpura e outras afecções hemorrágicas  

D69 Púrpura e outras afecções hemorrágicas  
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D70 Agranulocitose 

D70       Agranulocitose 

D71 Transtornos funcionais dos neutrófilos polimorfonucleares 

D72 Outros transtornos dos glóbulos brancos 

D74 Metemoglobinemia 

D74 Metemoglobinemia 

D75 Outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos 

D76 Algumas doenças que envolvem o tecido linforreticular e o sistema reticulohistiocítico 

D80 Imunodeficiência com predominância de defeitos de anticorpos 

D81 Deficiências imunitárias combinadas 

D82 Imunodeficiência associada com outros defeitos “major” 

D83 Imunodeficiência comum variável 

D86 Sarcoidose 

E03 Outros hipotireoidismos 

E05 Tireotoxicose [hipertireoidismo] 

E10 Diabetes mellitus insulino‐dependente 

E10 Diabetes mellitus insulino‐dependente 

E11 Diabetes mellitus não‐insulino‐dependente 

E14 Diabetes mellitus não especificado 

E20 Hipoparatireoidismo 

E21 Hiperparatireoidismo e outros transtornos da glândula paratireóide 

E22 Hiperfunção da hipófise 

E23 Hipofunção e outros transtornos da hipófise 

E24 Síndrome de Cushing 

E24 Síndrome de Cushing 

E25 Transtornos adrenogenitais 

E26 Hiperaldosteronismo 

E26 Hiperaldosteronismo 

E27 Outros transtornos da glândula supra‐renal 

E31 Disfunção poliglandular 

E32 Doenças do timo 

E34 Outros transtornos endócrinos 

E66 Obesidade 

E84 Fibrose cística 

E84 Fibrose cística 

E85 Amiloidose 



E85 Amiloidose 

G10 Doença de Huntington 

G10 Doença de Huntington  

G11 Ataxia hereditária 

G11        Ataxia hereditária 

G12 Atrofia muscular espinal e síndromes correlatas  

G12 Atrofia muscular espinal e síndromes correlatas  

G20 Doença de Parkinson 

G21 Parkinsonismo secundário  

G30 Doença de Alzheimer 

G35 Esclerose múltipla  

G35 Esclerose múltipla  

G40 Epilepsia 

G41 Estado de mal epiléptico  

G41 Estado de mal epiléptico  

G80 Paralisia cerebral 

G80 Paralisia cerebral 

G81 Hemiplegia 

G82 Paraplegia e tetraplegia 

G91 Hidrocefalia 

H40 Glaucoma 

I01 Febre reumática com comprometimento do coração 

I02 Coréia reumática 

I05 Doenças reumáticas da valva mitral 

I06 Doenças reumáticas da valva aórtica 

I07 Doenças reumáticas da valva tricúspide 

I08 Doenças de múltiplas valvas 

I10 Hipertensão essencial (primária) 

I11 Doença cardíaca hipertensiva 

I12 Doença renal hipertensiva 

I13 Doença cardíaca e renal hipertensiva 

I15 Hipertensão secundária 

I21 Infarto agudo do miocárdio 

I22 Infarto do miocárdio recorrente 

I25 Doença isquêmica crônica do coração 

I26 Embolia pulmonar 



I26 I28 Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar 

I42 Cardiomiopatias 

I48 “Flutter” e fibrilação atrial 

I50 Insuficiência cardíaca 

I60   Hemorragia subaracnóide  

I61    Hemorragia intracerebral  

I63 Infarto cerebral 

I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico 

I65 Oclusão e estenose de artérias pré‐cerebrais que não resultam em infarto cerebral 

I66 Oclusão e estenose de artérias cerebrais que não resultam em infarto cerebral 

I69 Seqüelas de doenças cerebrovasculares 

I70 I79 Doenças das artérias, das arteríolas e dos capilares 

I71 Aneurisma e dissecção da aorta 

I72 Outros aneurismas 

I81 Trombose da veia porta 

J40 Bronquite não especificada como aguda ou crônica 

J41 Bronquite crônica simples e a mucopurulenta 

J42 Bronquite crônica não especificada 

J43 Enfisema 

J44 Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas 

J45 Asma 

J46 Estado de mal asmático 

J47 Bronquectasia 

J60 Pneumoconiose dos mineiros de carvão 

J61 Pneumoconiose devida a amianto [asbesto] e outras fibras minerais 

J62 Pneumoconiose devida a poeira que contenham sílica 

J63 Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas 

J64 Pneumoconiose não especificada 

J65 Pneumoconiose associada com tuberculose 

J66 Doenças das vias aéreas devida a poeiras orgânicas específicas 

J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma 

J82 Eosinofilia pulmonar, não classificada em outra parte 

J82 Eosinofilia pulmonar, não classificada em outra parte 

J96 Insuficiência respiratória não classificada de outra parte 

J96 Insuficiência respiratória não classificada de outra parte 

K50 Doença de Crohn [enterite regional] 



K51 Colite ulcerativa 

K52 Outras gastroenterites e colites não‐infecciosas 

K55 Transtornos vasculares do intestino 

K57 Doença diverticular do intestino 

K58 Síndrome do cólon irritável 

K59 Outros transtornos funcionais do intestino 

K70 Doença alcoólica do fígado 

K72 Insuficiência hepática não classificada em outra parte 

K72 Insuficiência hepática não classificada em outra parte  

K73 Hepatite crônica não classificada em outra parte 

K74 Fibrose e cirrose hepáticas 

K74 Fibrose e cirrose hepáticas 

K75 Outras doenças inflamatórias do fígado 

K76 Outras doenças do fígado 

K90 Má‐absorção intestinal 

L40 Psoríase 

L43 Líquen plano 

L93 Lúpus eritematoso 

L95 Vasculite limitada a pele não classificadas em outra parte 

M05 Artrite reumatóide soro‐positiva 

M06 Outras artrites reumatóides 

M08 Artrite juvenil 

M10 Gota 

M12 Outras artropatias especificadas 

M13 Outras artrites 

M15 Poliartrose 

M16 Coxartrose [artrose do quadril] 

M17 Gonartrose [artrose do joelho] 

M18 Artrose da primeira articulação carpometacarpiana 

M19 Outras artroses 

M30 Poliarterite nodosa e afecções correlatas 

M31 Outras vasculopatias necrotizantes 

M31 Outras vasculopatias necrotizantes 

M32 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] 

M33 Dermatopoliomiosite 

M34 Esclerose sistêmica 



M35 Outras afecções sistêmicas do tecido conjuntivo 

M40 Cifose e lordose 

M41 Escoliose 

M42 Osteocondrose da coluna vertebral 

M43 Outras dorsopatias deformantes 

M45 Espondilite ancilosante 

M47 Espondilose 

M80 Osteoporose com fratura patológica 

M80 Osteoporose com fratura patológica 

M83 Osteomalácia do adulto 

M86 Osteomielite 

M87 Osteonecrose 

M88 Doença de Paget do osso (osteíte deformante) 

M91 Osteocondrose juvenil do quadril e da pelve 

N01 Síndrome nefrítica rapidamente progressiva 

N01 Síndrome nefrítica rapidamente progressiva 

N03 Síndrome nefrítica crônica 

N03 Síndrome nefrítica crônica 

N11 Nefrite túbulo‐intersticial crônica 

N11 Nefrite túbulo‐intersticial crônica 

N12 Nefrite túbulo‐intersticial não especificada se aguda ou crônica 

N12 Nefrite túbulo‐intersticial não especificada se aguda ou crônica  

N18 Insuficiência renal crônica 

N18        Insuficiência renal crônica 

N19 Insuficiência renal não especificada 

N80 Endometriose 

Q01 Encefalocele 

Q01 Encefalocele 

Q02 Microcefalia 

Q03 Hidrocefalia congênita 

Q03 Hidrocefalia congênita 

Q04 Outras malformações congênitas do cérebro 

Q05 Espinha bífida 

Q06 Outras malformações congênitas da medula espinhal 

Q07 Outras malformações congênitas do sistema nervoso 

Q10 Malformações congênitas das pálpebras, do aparelho lacrimal e da órbita 



Q10 Q18 Malformações congênitas do olho, do ouvido, da face e do pescoço 

Q11 Anoftalmia, microftalmia e macroftalmia 

Q12 Malformações congênitas do cristalino 

Q13 Malformações congênitas da câmara anterior do olho 

Q14 Malformações congênitas da câmara posterior do olho 

Q15 Outras malformações congênitas do olho 

Q16 Malformações congênitas do ouvido causando comprometimento da audição 

Q18 Outras malformações congênitas da face e do pescoço 

Q20 Malformações congênitas das câmaras e das comunicações cardíacas  

Q20 Malformações congênitas das câmaras e das comunicações cardíacas  

Q21 Malformações congênitas dos septos cardíacos 

Q21        Malformações congênitas dos septos cardíacos 

Q22 Malformações congênitas das valvas pulmonar e tricúspide  

Q22 Malformações congênitas das valvas pulmonar e tricúspide  

Q23 Malformações congênitas das valvas aórtica e mitral 

Q23 Malformações congênitas das valvas aórtica e mitral 

Q24 Outras malformações congênitas do coração 

Q25 Malformações congênitas das grandes artérias 

Q25 Malformações congênitas das grandes artérias 

Q26 Malformações congênitas das grandes veias 

Q26 Malformações congênitas das grandes veias 

Q27 Outras malformações congênitas do sistema vascular periférico 

Q28 Outras malformações congênitas do aparelho circulatório 

Q30 Malformação congênita do nariz 

Q31 Malformações congênitas da laringe 

Q31 Malformações congênitas da laringe 

Q32 Malformações congênitas da traquéia e dos brônquios 

Q32 Malformações congênitas da traquéia e dos brônquios  

Q33 Malformações congênitas do pulmão 

Q33        Malformações congênitas do pulmão 

Q34 Outras malformações congênitas do aparelho respiratório 

Q35 Fenda palatina 

Q36 Fenda labial 

Q37 Fenda labial com fenda palatina 

Q38 Outras malformações congênitas da língua, da boca e da faringe 



Q39 Malformações congênitas do esôfago 

Q39        Malformações congênitas do esôfago 

Q40 Outras malformações congênitas do trato digestivo superior  

Q41 Ausência, atresia e estenose congênita do intestino delgado  

Q41 Ausência, atresia e estenose congênita do intestino delgado  

Q42 Ausência, atresia e estenose congênita do cólon 

Q42 Ausência, atresia e estenose congênita do cólon Q43 

Outras malformações congênitas do intestino 

Q44 Malformações congênitas da vesícula biliar, das vias biliares e do fígado Q44 

Malformações congênitas da vesícula biliar, das vias biliares e do fígado Q45 

Outras malformações congênitas do aparelho digestivo 

Q50 Malformações congênitas dos ovários, das trompas de Falópio e dos ligamentos largos 

Q51 Malformações congênitas do útero e do colo do útero 

Q52 Outras malformações congênitas dos órgãos genitais femininos 

Q55 Outras malformações congênitas dos órgãos genitais masculinos 

Q56 Sexo indeterminado e pseudo‐hermafroditismo 

Q60 Agenesia renal e outros defeitos de redução do rim 

Q61 Doenças císticas do rim 

Q62 Anomalias congênitas obstrutivas da pelve renal e malformações congênitas do ureter 

Q63 Outras malformações congênitas do rim 

Q64 Outras malformações congênitas do aparelho urinário 

Q65 Malformações congênitas do quadril 

Q65 Q79 Malformações e deformidades congênitas do sistema osteomuscular 

Q66 Deformidades congênitas do pé 

Q67 Deformidades osteomusculares congênitas da cabeça, da face, da coluna e do tórax 

Q68 Outras deformidades osteomusculares congênitas 

Q71 Defeitos, por redução, do membro superior 

Q72 Defeitos, por redução, do membro inferior 

Q73 Defeitos por redução de membro não especificado 

Q74 Outras malformações congênitas dos membros 

Q75 Outras malformações congênitas dos ossos do crânio e da face 

Q76 Malformações congênitas da coluna vertebral e dos ossos do tórax 

Q77 Osteocondrodisplasia com anomalias de crescimento dos ossos longos e da coluna vertebral 

Q78 Outras osteocondrodisplasias 

Q79 Malformações congênitas do sistema osteomuscular não classificadas em outra parte 

Q90 Síndrome de Down 



Q91 Síndrome de Edwards e síndrome de Patau 

Q91 Síndrome de Edwards e síndrome de Patau 

Q92 Outras trissomias e trissomias parciais dos autossomos, não classificadas em outra parte 

Q93 Monossomias e deleções dos autossomos, não classificadas em outra parte 

Q95 Rearranjos equilibrados e marcadores estruturais, não classificados em outra parte 

Q96 Síndrome de Turner 


