
 
 

Morbidade Hospitalar do SUS 

por local de internação – a partir de 2008 

Notas Técnicas 

 

Origem dos dados 

Os dados disponíveis são oriundos do Sistema de Informações Hospitalares do SUS - 

SIH/SUS, gerido pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Assistência à 

Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais 

de Saúde, sendo processado pelo DATASUS - Departamento de Informática do SUS, da 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.  

As unidades hospitalares participantes do SUS (públicas ou particulares conveniadas) 

enviam as informações das internações efetuadas através da AIH - Autorização de 

Internação Hospitalar, para os gestores municipais (se em gestão plena) ou estaduais 

(para os demais). Estas informações são consolidadas no DATASUS, formando uma 

valiosa Base de Dados, contendo dados de grande parte das internações hospitalares 

realizadas no Brasil.  

As informações nestas páginas se referem aos períodos a partir de janeiro de 2008, 

quando foi implantada a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e 

Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde – SUS, instituída pela 

portaria GM/MS n.º 321 de 08 de fevereiro de 2007.  

As informações referentes a períodos anteriores podem ser acessadas nas respectivas 

páginas.  

 

Descrição das variáveis disponíveis para 

tabulação 

O SIH/SUS coleta mais de 50 variáveis relativas às internações: identificação e 

qualificação do paciente, procedimentos, exames e atos médicos realizados, diagnóstico, 

motivo da alta, valores devidos etc.  

Através da Internet, o DATASUS disponibiliza as principais informações para 

tabulações de morbidade sobre as Bases de Dados do SIH/SUS:  

 

 

http://www2.datasus.gov.br/datasus/index.php?area=0203&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/mi


 
 

Ano e mês de processamento 

Período do processamento da informação, sendo igual ao mês anterior ao da 

apresentação da AIH para faturamento. Corresponde, geralmente, ao mês da alta. Nas 

seguintes situações não é o mês da alta:  

 AIH reapresentada por ter sido rejeitada em algum processamento anterior;  

 AIH apresentada com atraso;  

 AIH referentes a internações de longa permanência; são apresentadas, neste 

caso, várias AIH para uma mesma internação em meses consecutivos.  

Ano e mês de atendimento 

Período correspondente à data de internação do paciente na unidade hospitalar. 

Local de Internação 

Local (região, unidade da federação, município, capital, região de saúde (CIR), 

macrorregião de saúde, divisão administrativa estadual, microrregião IBGE, região 

metropolitana – RIDE, território da cidadania, mesorregião PNDR, Amazônia Legal, 

semiárido, faixa de fronteira, zona de fronteira, município de extrema pobreza) onde a 

unidade hospitalar está estabelecida.  

Estabelecimento   

Unidade hospitalar onde ocorreu a internação. 

Nota: Apuração disponível somente no TabNet estadual. 

Caráter de atendimento 

Caráter de atendimento:  

 Eletivo  

 Urgência  

 Acidente no local de trabalho ou a serviço da empresa  

 Acidente no trajeto para o trabalho  

 Outros tipos de acidente de trânsito  

 Outros tipos de lesões e envenenamentos por agentes químicos ou físicos  

Regime 

Corresponde ao tipo de vínculo que a Unidade Hospitalar tem com o SUS:  

 Público: hospitais federais, estaduais e municipais.  



 
 

 Privado: hospitais contratados, hospitais contratados optantes pelo SIMPLES, 

hospitais filantrópicos, hospitais filantrópicos isentos de tributos e contribuições 

sociais e hospitais de sindicatos.  

Capítulo CID-10 e Lista Morb CID-10  

Causa da internação, segundo a Classificação Internacional de Doenças, podendo ser 

recuperados por capítulos e pela lista de morbidade.  

Sexo 

Sexo do paciente (masculino, feminino e ignorado).  

Faixa Etária 

Faixa etária do paciente, nas seguintes categorias:  

 Faixa etária 1: Menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 

anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos, 70 a 

79 anos, 80 anos e mais e idade ignorada.  

 Faixa etária 2: Menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 

anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 anos, 40 a 44 anos, 45 a 

49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos, 75 

a 79 anos, 80 anos e mais e idade ignorada.  

Nota: A idade é calculada a partir das datas de nascimento e internação do paciente.  

Cor/raça 

Cor/raça do paciente (branca, preta, parda, amarela, indígena ou sem informação).  

Internações 

Quantidade de AIH aprovadas no período, não considerando as de prorrogação (longa 

permanência). Este é um valor aproximado das internações, pois as transferências e 

reinternações estão aqui computadas.  

AIH aprovadas 

Quantidade de AIH aprovadas no período, tanto de novas internações como de 

prorrogação (longa permanência). Não estão computadas as AIH rejeitadas.  

Valor total 

Valor referente às AIH aprovadas no período. Este valor não obrigatoriamente 

corresponde ao valor repassado ao estabelecimento, pois, dependendo da situação das 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm


 
 

unidades, estes recebem recursos orçamentários ou pode haver retenções e pagamentos 

de incentivos, não aqui apresentados. Portanto, este valor deve ser considerado como o 

valor aprovado da produção.  

Valor serviços hospitalares 

Valor dos serviços hospitalares (SH) referente às AIH aprovadas no período. Aplicam-

se as mesmas observações referentes ao valor total.  

Val serv hosp - compl federal 

Valor dos serviços hospitalares (SH) - complemento federal - referente às AIH 

aprovadas no período. Aplicam-se as mesmas observações referentes ao valor total.  

Informações disponíveis a partir de agosto de 2012.  

Val serv hosp - compl gestor 

Valor dos serviços hospitalares (SH) - complemento do gestor estadual ou municipal - 

referente às AIH aprovadas no período. Aplicam-se as mesmas observações referentes 

ao valor total.  

Informações disponíveis a partir de agosto de 2012.  

Valor serviços profissionais 

Valor dos serviços profissionais (SP) referente às AIH aprovadas no período. Aplicam-

se as mesmas observações referentes ao valor total.  

Val serv prof - compl federal 

Valor dos serviços profissionais (SP) - complemento federal - referente às AIH 

aprovadas no período. Aplicam-se as mesmas observações referentes ao valor total.  

Informações disponíveis a partir de agosto de 2012.  

Val serv prof - compl gestor 

Valor dos serviços profissionais (SP) - complemento do gestor estadual ou municipal - 

referente às AIH aprovadas no período. Aplicam-se as mesmas observações referentes 

ao valor total.  

Informações disponíveis a partir de agosto de 2012.  

 



 
 

Valor médio AIH 

Valor Total dividido pela quantidade de AIH aprovada 

Valor médio Int 

Valor Total dividido pela quantidade de Internações 

Dias de Permanência 

Total de dias de internação referentes às AIH aprovadas no período. São contados os 

dias entre a baixa e a alta. Exemplo: internação = 15/02/2003; alta = 18/02/2003; dias de 

permanência = 3.  

Nota: este valor não pode ser utilizado para calcular a ocupação da unidade hospitalar, 

por incluir períodos fora do mês e os períodos em que o paciente utilizou UTI.  

Média de Permanência 

Média de permanência das internações referentes às AIH aprovadas, computadas como 

internações, no período.  

Óbitos 

Quantidade de internações que tiveram alta por óbito, nas AIH aprovadas no período.  

Taxa de Mortalidade 

Razão entre a quantidade de óbitos e o número de AIH aprovadas, computadas como 

internações, no período, multiplicada por 100.  

Notas: 

 A causa de internação é a informada como o Diagnóstico Principal, definido 

como sendo o que motivou a internação.  

 A idade é calculada a partir das datas de nascimento e internação do paciente.  

 Nas internações obstétricas, cabe notar que há dois internados para uma mesma 

AIH: a parturiente e o recém-nato. Somente em determinados casos (UTI 

neonatal, necessidade de permanência do recém-nato após 72 horas etc.) é 

emitida uma nova AIH para o recém-nato.  

 A CID admite dupla classificação dos diagnósticos em alguns casos:  

1. Causas externas: podem ser classificadas no Capítulo XIX (Lesões, 

envenenamentos e algumas outras conseqüências de causas externas) ou 

no Capítulo XX (Causas externas de morbidade e de mortalidade). Há 

portaria do Ministério da Saúde indicando que, para causas externas, o 

diagnóstico principal deve ser codificado pelo Capítulo XIX e o 



 
 

secundário pelo capítulo XX. As informações aqui disponíveis tratam 

apenas do diagnóstico principal.  

2. Determinadas doenças admitem classificação pelo agente etiológico 

(classificação adaga ou cruz) ou pela manifestação (classificação 

asterisco). Exemplo: A meningite meningocócica pode ser classificada 

como 320.5*/G01* ou 036.0+/A39.0+.  

3. Assistência ao trabalho de parto: pode ser classificada dentro do Capítulo 

XV (Gravidez, Parto e Puerpério) ou no Capítulo XXI (Fatores que 

influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde).  

 

Outras formas de obtenção de 

informações 

O DATASUS coloca à disposição da comunidade diversos meios para obter 

informações sobre as Internações Hospitalares, além da Internet:  

 Transferências a municípios - contém informações sobre as transferências 

efetuadas para os estados e municípios, fundo a fundo, inclusive as referentes ao 

atendimento hospitalar.   

 Transferência de arquivos: podem ser baixados os microdados, assim como 

programas, documentos e utilitários diversos;  

 Tabulações especiais: podem ser solicitados ao DATASUS.  

Formas de contato com o DATASUS 

Por correspondência ou ofício:  

Ministério da Saúde  

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa  

Departamento de Informática do SUS  

Coordenação Geral de Disseminação de  Informações em Saúde  

   

Rua México, 128, 8º andar  

CEP 20.031-142 - Castelo  

Rio de Janeiro - RJ    

 

Pela página do Datasus, através do Fale conosco.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://fns.saude.gov.br/
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0901&item=1&acao=25
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=652


 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Morbidade Hospitalar do SUS 

 
CID-10 Capítulos 

Capítulo  Descrição  Códigos da CID-10  

I  Algumas doenças infecciosas e parasitárias  A00-B99  

II  Neoplasmas [tumores]  C00-D48  

III  Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários  D50-D89  

IV  Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas  E00-E90  

V  Transtornos mentais e comportamentais  F00-F99  

VI  Doenças do sistema nervoso  G00-G99  

VII  Doenças do olho e anexos  H00-H59  

VIII  Doenças do ouvido e da apófise mastoide  H60-H95  

IX  Doenças do aparelho circulatório  I00-I99  

X  Doenças do aparelho respiratório  J00-J99 



 
 

 

XI  Doenças do aparelho digestivo  K00-K93  

XII  Doenças da pele e do tecido subcutâneo  L00-L99  

XIII  Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo  M00-M99  

XIV  Doenças do aparelho geniturinário  N00-N99  

XV  Gravidez, parto e puerpério  O00-O99  

XVI  Algumas afecções originadas no período perinatal  P00-P96  

XVII  Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas  Q00-Q99  

XVIII  Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em 

outra parte  

R00-R99  

XIX  Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas  S00-T98  

XX  Causas externas de morbidade e de mortalidade  V01-Y98  

XXI  Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde  Z00-Z99  

**  CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido ou inválido  U99, em branco ou 

inválido  

  

Fonte: CID-10 



 
 

Notas:  

As lesões e envenenamentos (capítulo XIX) admitem dupla classificação: pela natureza da lesão (causas S00-T98) ou pela causa externa (causas 

V01 a Y98). Para morbidade, admite-se o uso por ambas as classificações. O SIH/SUS, em sua regulamentação, indica o uso do capítulo XIX 

como diagnóstico primário e o capítulo XX como diagnóstico secundário, quando possível.  

Durante os primeiros meses de implantação da CID-10, foi admitido o uso do código U99 - CID 10ª Revisão não disponível, por dificuldades 

no treinamento e distribuição do material; assim, nesse período, deve ser considerada a existência de internações com diagnóstico não 

identificado. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Morbidade Hospitalar do SUS 
CID-10 

Lista de Tabulação para Morbidade 

A Lista de Tabulação para Morbidade é apresentada no volume I da Classificação Internacional de Doenças, 10ª Revisão, 2ª edição, formato 

grande, às páginas 1225 a 1235.  

Como esta classificação não abrangia as causas V01 a Y98 foram inseridos códigos da Lista de tabulação de mortalidade nº 1 (páginas 1213 a 

1216).  

Alguns agrupamentos, como malária, tuberculoses respiratórias etc., foram subdivididos para atender necessidades específicas da realidade 

brasileira. Estas subdivisões estão discriminadas com um subcódigo.  

 CID-10 - Lista de Tabulação para Morbidade 

Capítulo  Código  Descrição  Códigos da CID-10  

I  001-057  Algumas doenças infecciosas 

e parasitárias  

A00-B99  

 001  Cólera  A00  

002  Febres tifoide e paratifoide  A01  

003  Shiguelose  A03  

004  Amebíase  A06  

005  Diarreia e gastroenterite de 

origem infecciosa 

presumível  

A09  

006  Outras doenças infecciosas 

intestinais  

A02, A04-A05, A07-A08  



 
 

007  Tuberculose respiratória  A15-A16  

007.1  Tuberculose pulmonar  A15.0-A15.3, A16.0-A16.3  

007.2  Outras tuberculoses 

respiratórias  

A15.4-A15.9, A16.4-A16.9  

008  Outras tuberculoses  A17-A19  

008.1  Tuberculose do sistema 

nervoso  

A17  

008.2  Tuberculose do intestino, do 

peritônio e dos gânglios 

mesentéricos  

A18.3  

008.3  Tuberculose óssea e das 

articulações  

A18.0  

008.4  Tuberculose do aparelho 

geniturinário  

A18.1  

008.5  Tuberculose miliar  A19  

008.9  Restante de outras 

tuberculoses  

A18.2, A18.4-A18.8  

009  Peste  A20  

010  Brucelose  A23  

011  Hanseníase [lepra]  A30  

012  Tétano neonatal  A33  

013  Outros tétanos  A34-A35  

014  Difteria  A36  

015  Coqueluche  A37  

016  Infecção meningocócica  A39  

017  Septicemia  A40-A41  

018  Outras doenças bacterianas  A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49  

018.1  Leptospirose 

icterohemorrágica  

A27.0  



 
 

018.2  Outras formas de 

leptospirose  

A27.8  

018.3  Leptospirose não 

especificada  

A27.9  

018.9  Restante de outras doenças 

bacterianas 

A21-A22, A24-A26, A28, A31-A32, A38, A42-A49  

019  Sífilis congênita  A50  

020  Sífilis precoce  A51  

021  Outras sífilis  A52-A53  

022  Infecção gonocócica  A54  

023  Doenças por clamídias 

transmitidas por via sexual  

A55-A56  

024  Outras infecções com 

transmissão 

predominantemente sexual  

A57-A64  

025  Febres recorrentes  A68  

026  Tracoma  A71  

027  Tifo exantemático  A75  

028  Poliomielite aguda  A80  

029  Raiva  A82  

030  Encefalite viral  A83-A86  

031  Febre amarela  A95  

032  Outras febres por arbovírus e 

febres hemorrágicas por 

vírus  

A90-A94, A96-A99  

032.1  Dengue [dengue clássico]  A90  

032.2  Febre hemorrágica devida ao 

vírus da dengue  

A91  

032.9  Restante de outras febres por A92-A94, A96-A99  



 
 

arbovírus e febres 

hemorrágicas por vírus  

033  Infecções pelo vírus do 

herpes  

B00  

034  Varicela e herpes zoster  B01-B02  

035  Sarampo  B05  

036  Rubéola  B06  

037  Hepatite aguda B  B16  

038  Outras hepatites virais  B15, B17-B19  

039  Doença pelo vírus da 

imunodeficiência humana 

[HIV]  

B20-B24  

040  Caxumba [parotidite 

epidêmica]  

B26  

041  Outras doenças virais  A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34  

041.1  Meningite viral  A87  

041.9  Restante de outras doenças 

virais  

A81, A88-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34  

042  Micoses  B35-B49  

043  Malária  B50-B54  

043.1  Malária por Plasmodium 

falciparum  

B50  

043.2  Malária por Plasmodium 

vivax  

B51  

043.3  Malária por Plasmodium 

malariae  

B52  

043.4  Outras formas de malária 

confirmadas por exames 

parasitológicos  

B53  



 
 

043.5  Malária não especificada  B54  

044 Leishmaniose  B55  

044.1  Leishmaniose visceral  B55.0  

044.2  Leishmaniose cutânea  B55.1  

044.3  Leishmaniose 

cutaneomucosa  

B55.2  

044.4  Leishmaniose não 

especificada  

B55.9  

045  Tripanossomíase  B56-B57  

046  Esquistossomose  B65  

047  Outras infestações por 

trematódeos  

B66  

048  Equinococose  B67  

049  Dracunculíase  B72  

050  Oncocercose  B73  

051  Filariose  B74  

052  Ancilostomíase  B76  

053  Outras helmintíases  B68-B71, B75, B77-B83  

054  Sequelas de tuberculose  B90  

055  Sequelas de poliomielite  B91  

056  Sequelas de hanseníase 

[lepra]  

B92  

057  Outras doenças infecciosas e 

parasitárias  

A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94-B99  

II  058-096  Neoplasias [tumores]  C00-D48  

058  Neoplasia maligna do lábio, 

cavidade oral e faringe  

C00-C14  

059  Neoplasia maligna do 

esôfago  

C15  



 
 

060  Neoplasia maligna do 

estômago  

C16  

061  Neoplasia maligna do cólon  C18  

062  Neoplasia maligna da junção 

retossigmóide, reto, ânus e 

canal anal  

C19-C21  

063  Neoplasia maligna do fígado 

e das vias biliares intra-

hepáticas  

C22  

064  Neoplasia maligna do 

pâncreas  

C25  

065  Outras neoplasias malignas 

de órgãos digestivos  

C17, C23-C24, C26  

066  Neoplasias malignas de 

laringe  

C32  

067  Neoplasia maligna da 

traqueia, dos brônquios e dos 

pulmões  

C33-C34  

068  Outras neoplasias malignas 

de órgãos respiratórios e 

intratorácicos  

C30-C31, C37-C39  

069  Neoplasia maligna do osso e 

da cartilagem articular  

C40-C41  

070  Neoplasia maligna da pele  C43  

071  Outras neoplasias malignas 

da pele  

C44  

072  Neoplasias malignas do 

tecido mesotelial e tecidos 

moles  

C45-C49  

073  Neoplasia maligna da mama  C50  



 
 

074  Neoplasia maligna do colo 

do útero  

C53  

075  Neoplasia maligna de outras 

porções e de porções não 

especificadas do útero  

C54-C55  

076  Outras neoplasias malignas 

dos órgãos genitais 

femininos  

C51-C52, C56-C58  

077  Neoplasia maligna da 

próstata  

C61  

078  Outras neoplasias malignas 

dos órgãos genitais 

masculinos  

C60, C62-C63  

079  Neoplasia maligna da bexiga  C67  

080  Outras neoplasias malignas 

do trato urinário  

C64-C66, C68  

081  Neoplasia maligna dos olhos 

e anexos  

C69  

082  Neoplasia maligna do 

encéfalo  

C71  

083  Neoplasia maligna de outras 

partes do sistema nervoso 

central  

C70, C72  

084  Neoplasias malignas de 

outras localizações, de 

localização mal definida, 

secundárias e de localização 

não especificada  

C73-C80, C97  

085  Doença de Hodgkin  C81  

086  Linfoma não-Hodgkin  C82-C85  



 
 

087  Leucemia  C91-C95  

088  Outras neoplasias malignas 

de tecidos linfoide, 

hematopoiético e 

relacionados  

C88-C90, C96  

089  Carcinoma in situ de colo do 

útero  

D06  

090  Neoplasia benigna da pele  D22-D23  

091  Neoplasia benigna da mama  D24  

092  Leiomioma do útero  D25  

093  Neoplasia benigna do ovário  D27  

094  Neoplasia benigna dos 

órgãos urinários  

D30  

095  Neoplasia benigna do 

encéfalo e de outras partes 

do sistema nervoso central  

D33  

096  Outras neoplasias in situ e 

neoplasias benignas e 

neoplasias de 

comportamento incerto ou 

desconhecido  

D00-D05, D07-D21, D26, D28-D29, D31-D32, D34-D48  

III  97-100  Doenças do sangue e dos 

órgãos hematopoiéticos e 

alguns transtornos 

imunitários  

D50-D89  

097  Anemia por deficiência de 

ferro  

D50  

098  Outras anemias  D51-D64  

099  Afecções hemorrágicas e 

outras doenças do sangue e 

D65-D77  



 
 

dos órgãos hematopoiéticos  

100  Alguns transtornos 

envolvendo o mecanismo 

imunitário  

D80-D89  

IV  101-111  Doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas  

E00-E90  

101  Transtornos tireoidianos 

relacionados à deficiência de 

iodo  

E00-E02  

102  Tireotoxicose  E05  

103  Outros transtornos 

tireoidianos  

E03-E04, E06-E07  

104  Diabetes mellitus  E10-E14  

105  Desnutrição  E40-E46  

106  Deficiência de vitamina A  E50  

107  Outras deficiências 

vitamínicas  

E51-E56  

108  Sequelas de desnutrição e de 

outras deficiências 

nutricionais  

E64  

109  Obesidade  E66  

110  Depleção de volume  E86  

111  Outros transtornos 

endócrinos, nutricionais e 

metabólicos  

E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90  

V  112-119  Transtornos mentais e 

comportamentais  

F00-F99  

112  Demência  F00-F03  

113  Transtornos mentais e F10  



 
 

comportamentais devidos ao 

uso de álcool  

114  Transtornos mentais e 

comportamentais devidos ao 

uso de outras substâncias 

psicoativas  

F11-F19  

115  Esquizofrenia, transtornos 

esquizotípicos e delirantes  

F20-F29  

116  Transtornos de humor 

[afetivos]  

F30-F39  

117  Transtornos neuróticos, 

transtornos relacionados com 

o "stress" e transtornos 

somatoformes  

F40-F48  

118  Retardo mental  F70-F79  

119  Outros transtornos mentais e 

comportamentais  

F04-F09, F50-F69, F80-F99  

VI  120-129  Doenças do sistema nervoso  G00-G99  

120  Doenças inflamatórias do 

sistema nervoso central  

G00-G09  

120.1  Meningite bacteriana, não 

classificada em outra parte  

G00  

120.2  Meningite em doenças 

bacterianas classificadas em 

outra parte  

G01  

120.3  Meningite em outras doenças 

infecciosas e parasitárias 

classificadas em outra parte  

G02  

120.4  Meningite devida a outras 

causas e a causas não 

G03  



 
 

especificadas  

120.9  Restante de doenças 

inflamatórias do sistema 

nervoso central  

G04-G09  

121  Doença de Parkinson  G20  

122  Doença de Alzheimer  G30  

123  Esclerose múltiplas  G35  

124  Epilepsia  G40-G41  

125  Enxaqueca e outras 

síndromes de algias cefálicos  

G43-G44  

126  Acidentes vasculares 

cerebrais isquêmicos 

transitórios e síndromes 

correlatas  

G45  

127  Transtornos dos nervos, das 

raízes e dos plexos nervosos  

G50-G59  

128  Paralisia cerebral e outras 

síndromes paralíticas  

G80-G83  

129  Outras doenças do sistema 

nervoso  

G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99  

VII  130-139  Doenças do olho e anexos  H00-H59  

130  Inflamação da pálpebra  H00-H01  

131  Conjuntivite e outros 

transtornos da conjuntiva  

H10-H13  

132  Ceratite e outros transtornos 

da esclerótica e da córnea  

H15-H19  

133  Catarata e outros transtornos 

do cristalino  

H25-H28  

134  Descolamentos e defeitos da H33  



 
 

retina  

135  Glaucoma  H40-H42  

136  Estrabismo  H49-H50  

137  Transtornos da refração e da 

acomodação  

H52  

138  Cegueira e visão subnormal  H54  

139  Outras doenças do olho e 

anexos  

H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59  

VIII  140-142  Doenças do ouvido e da 

apófise mastoide  

H60-H95  

140  Otite média e outros 

transtornos do ouvido médio 

e da apófise mastoide  

H65-H75  

141  Perda de audição  H90-H91  

142  Outras doenças do ouvido e 

da apófise mastoide  

H60-H62, H80-H83, H92-H95  

IX  143-164  Doenças do aparelho 

circulatório  

I00-I99  

143  Febre reumática aguda  I00-I02  

144  Doença reumática crônica do 

coração  

I05-I09  

145  Hipertensão essencial 

(primária)  

I10  

146  Outras doenças hipertensivas  I11-I15  

147  Infarto agudo do miocárdio  I21-I22  

148  Outras doenças isquêmicas 

do coração  

I20, I23-I25  

149  Embolia pulmonar  I26  

150  Transtornos de condução e I44-I49  



 
 

arritmias cardíacas  

151  Insuficiência cardíaca  I50  

152  Outras doenças do coração  I27-I43, I51-I52  

153  Hemorragia intracraniana  I60-I62  

154  Infarto cerebral  I63  

155  Acidente vascular cerebral, 

não especificado como 

hemorrágico ou isquêmico  

I64  

156  Outras doenças 

cerebrovasculares  

I65-I69  

157  Aterosclerose  I70  

158  Outras doenças vasculares 

periféricas  

I73  

159  Embolia e trombose arteriais  I74  

160  Outras doenças das artérias, 

arteríolas e capilares  

I71-I72, I77-I79  

161  Flebite, tromboflebite, 

embolia e trombose venosa  

I80-I82  

162  Veias varicosas das 

extremidades inferiores  

I83  

163  Hemorroidas  I84  

164  Outras doenças do aparelho 

circulatório  

I85-I99  

X  165-179  Doenças do aparelho 

respiratório  

J00-J99  

165  Faringite aguda e amigdalite 

aguda  

J02-J03  

166  Laringite e traqueíte agudas  J04  

167  Outras infecções agudas das J00-J01, J05-J06  



 
 

vias aéreas superiores  

168  Influenza [gripe]  J09-J11  

169  Pneumonia  J12-J18  

170  Bronquite aguda e 

bronquiolite aguda  

J20-J21  

171  Sinusite crônica  J32  

172  Outras doenças do nariz e 

dos seios paranasais  

J30-J31, J33-J34  

173  Doenças crônicas das 

amígdalas e das adenoides  

J35  

174  Outras doenças do trato 

respiratório superior  

J36-J39  

175  Bronquite, enfisema e outras 

doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas  

J40-J44  

176  Asma  J45-J46  

177  Bronquiectasia  J47  

178  Pneumoconiose  J60-J65  

179  Outras doenças do aparelho 

respiratório  

J22, J66-J99  

XI  180-197  Doenças do aparelho 

digestivo  

K00-K93  

180  Cárie dentária  K02  

181  Outros transtornos dos 

dentes e estruturas de suporte  

K00-K01, K03-K08  

182  Outras doenças da cavidade 

oral, glândulas salivares e 

dos maxilares  

K09-K14  

183  Úlcera gástrica e duodenal  K25-K27  



 
 

184  Gastrite e duodenite  K29  

185  Outras doenças do esôfago, 

estômago e duodeno  

K20-K23, K28, K30-K31  

186  Doenças do apêndice  K35-K38  

187  Hérnia inguinal  K40  

188  Outras hérnias  K41-K46  

189  Doença de Crohn e colite 

ulcerativa  

K50-K51  

190  Íleo paralítico e obstrução 

intestinal sem hérnia  

K56  

191  Doença diverticular do 

intestino  

K57  

192  Outras doenças dos 

intestinos e peritônio  

K52-K55, K58-K67  

193  Doença alcoólica do fígado  K70  

194  Outras doenças do fígado  K71-K77  

195  Colelitíase e colecistite  K80-K81  

196  Pancreatite aguda e outras 

doenças do pâncreas  

K85-K86  

197  Outras doenças do aparelho 

digestivo  

K82-K83, K87-K93  

XII  198-199  Doenças da pele e do tecido 

subcutâneo  

L00-L99  

198  Infecções da pele e do tecido 

subcutâneo  

L00-L08  

199  Outras doenças da pele e do 

tecido subcutâneo  

L10-L99  

XIII  200-210  Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido 

M00-M99  



 
 

conjuntivo  

200  Artrite reumatoide e outras 

poliartropatias inflamatórias  

M05-M14  

201  Artrose  M15-M19  

202  Deformidades adquiridas das 

articulações  

M20-M21  

203  Outros transtornos 

articulares  

M00-M03, M22-M25  

204  Doenças sistêmicas do tecido 

conjuntivo  

M30-M36  

205  Transtornos discais cervicais 

e outros transtornos discais 

intervertebrais  

M50-M51  

206  Outras dorsopatias  M40-M49, M53-M54  

207  Transtornos do tecido mole  M60-M79  

208  Transtornos da densidade e 

da estrutura ósseas  

M80-M85  

209  Osteomielite  M86  

210  Outras doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido 

conjuntivo  

M87-M99  

XIV  211-233  Doenças do aparelho 

geniturinário  

N00-N99  

211  Síndrome nefríticas aguda e 

rapidamente progressiva  

N00-N01  

212  Outras doenças glomerulares  N02-N08  

213  Doenças renais túbulo-

intersticiais  

N10-N16  

214  Insuficiência renal  N17-N19  



 
 

215  Urolitíase  N20-N23  

216  Cistite  N30  

217  Outras doenças do aparelho 

urinário  

N25-N29, N31-N39  

218  Hiperplasia da próstata  N40  

219  Outros transtornos da 

próstata  

N41-N42  

220  Hidrocele e espermatocele  N43  

221  Prepúcio redundante, fimose 

e parafimose  

N47  

222  Outras doenças dos órgãos 

genitais masculinos  

N44-N46, N48-N51  

223  Transtornos da mama  N60-N64  

224  Salpingite e ooforite  N70  

225  Doença inflamatória do colo 

do útero  

N72  

226  Outras doenças inflamatórias 

dos órgãos pélvicos 

femininos  

N71, N73-N77  

227  Endometriose  N80  

228  Prolapso genital feminino  N81  

229  Transtornos não 

inflamatórios do ovário, da 

trompa de Falópio e do 

ligamento largo  

N83  

230  Transtornos da menstruação  N91-N92  

231  Transtornos menopáusicos e 

outros transtornos 

perimenopáusicos  

N95  



 
 

232  Infertilidade feminina  N97  

233  Outros transtornos do 

aparelho geniturinário  

N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99  

XV  234-244  Gravidez, parto e puerpério  O00-O99  

234  Aborto espontâneo  O03  

235  Aborto por razões médicas  O04  

236  Outras gravidezes que 

terminam em aborto  

O00-O02, O05-O08  

237  Edema, proteinúria e 

transtornos hipertensivos na 

gravidez, parto e puerpério  

O10-O16  

238  Placenta prévia, 

descolamento prematuro de 

placenta e hemorragia 

anteparto  

O44-O46  

239  Outros motivos de 

assistência à mãe 

relacionados à cavidade fetal 

e amniótica, e possíveis 

problemas de parto  

O30-O43, O47-O48  

240  Trabalho de parto obstruído  O64-O66  

241  Hemorragia pós-parto  O72  

242  Outras complicações da 

gravidez e do parto  

O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84  

243  Parto único espontâneo  O80  

244  Complicações 

predominantemente 

relacionadas ao puerpério e 

outras afecções obstétricas, 

não classificadas em outra 

O85-O99  



 
 

parte  

XVI  245-253  Algumas afecções originadas 

no período perinatal  

P00-P96  

245  Feto e recém-nascido 

afetados por fatores maternos 

e por complicações da 

gravidez, trabalho de parto e 

parto  

P00-P04  

246  Retardo de crescimento fetal, 

desnutrição fetal e 

transtornos relacionados à 

gestação curta e baixo peso 

ao nascer  

P05-P07  

247  Trauma durante o 

nascimento  

P10-P15  

248  Hipóxia intrauterina e asfixia 

ao nascer  

P20-P21  

249  Outros transtornos 

respiratórios originados no 

período perinatal  

P22-P28  

250  Doenças infecciosas e 

parasitárias congênitas  

P35-P37  

251  Outras infecções específicas 

do período perinatal  

P38-P39  

252  Doença hemolítica do feto e 

do recém-nascido  

P55  

253  Outras afecções originadas 

no período perinatal  

P08, P29, P50-P54, P56-P96  

XVII  254-266  Malformações congênitas, 

deformidades e anomalias 

Q00-Q99  



 
 

cromossômicas  

254  Espinha bífida  Q05  

255  Outras malformações 

congênitas do sistema 

nervoso  

Q00-Q04, Q06-Q07  

256  Malformações congênitas do 

aparelho circulatório  

Q20-Q28  

257  Fenda labial e fenda palatina  Q35-Q37  

258  Ausência, atresia e estenose 

do intestino delgado  

Q41  

259  Outras malformações 

congênitas do aparelho 

digestivo  

Q38-Q40, Q42-Q45  

260  Testículo não-descido  Q53  

261  Outras malformações do 

aparelho geniturinário  

Q50-Q52, Q54-Q64  

262  Deformidades congênitas do 

quadril  

Q65  

263  Deformidades congênitas 

dos pés  

Q66  

264  Outras malformações e 

deformidades congênitas do 

aparelho osteomuscular  

Q67-Q79  

265  Outras malformações 

congênitas  

Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89  

266  Anomalias cromossômicas, 

não classificadas em outra 

parte  

Q90-Q99  

XVIII  267-270  Sintomas, sinais e achados R00-R99  



 
 

anormais de exames clínicos 

e de laboratório, não 

classificados em outra parte  

267  Dor abdominal e pélvica  R10  

268  Febre de origem 

desconhecida  

R50  

269  Senilidade  R54  

270  Outros sintomas, sinais e 

achados anormais de exames 

clínicos e de laboratório, não 

classificados em outra parte  

R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99  

XIX  271-289  Lesões, envenenamentos e 

algumas outras 

consequências de causas 

externas  

S00-T98  

271  Fratura do crânio e dos ossos 

da face  

S02  

272  Fratura do pescoço, tórax ou 

pelve  

S12, S22, S32, T08  

273  Fratura do fêmur  S72  

274  Fratura de outros ossos dos 

membros  

S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12  

275  Fraturas envolvendo 

múltiplas regiões do corpo  

T02  

276  Luxações, entorse e 

distensão de regiões 

especificadas e de regiões 

múltiplas do corpo  

S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03  

277  Traumatismo do olho e da 

órbita ocular  

S05  



 
 

278  Traumatismo intracraniano  S06  

279  Traumatismo de outros 

órgãos internos  

S26-S27, S36-S37  

280  Lesões por esmagamento e 

amputações traumáticas de 

regiões especificadas e de 

múltiplas regiões do corpo  

S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, 

S97-S98, T04-T05  

281  Outros traumatismos de 

regiões especificadas e não 

especificadas e de regiões 

múltiplas do corpo  

S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-

S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-

S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-

T14  

282  Efeitos de corpo estranho 

que entra através de orifício 

natural  

T15-T19  

283  Queimadura e corrosões  T20-T32  

284  Envenenamento por drogas e 

substâncias biológicas  

T36-T50  

285  Efeitos tóxicos de 

substâncias de origem 

principalmente não 

medicinal  

T51-T65  

286  Síndromes de maus tratos  T74  

287  Outros efeitos e os efeitos 

não especificados de causas 

externas  

T33-T35, T66-T73, T75-T78  

288  Certas complicações 

precoces de traumatismo e 

complicações cirúrgicas, e da 

assistência médica não 

classificadas em outra parte  

T79-T88  



 
 

289  Sequelas de traumatismos, 

de envenenamento e de 

outras consequências de 

causas externas  

T90-T98  

XX  1.096-1.103  Causas externas de 

morbidade e de mortalidade  

V01-Y98  

1.096  Acidentes de transporte  V01-V99  

1.097  Quedas  W00-W19  

1.098  Afogamento e submersão 

acidentais  

W65-W74  

1.099  Exposição ao fumo, ao fogo 

e às chamas  

X00-X09  

1.100  Envenenamento, intoxicação 

por ou exposição a 

substâncias nocivas  

X40-X49  

1.101  Lesões autoprovocadas 

voluntariamente  

X60-X84  

1.102  Agressões  X85-Y09  

1.103  Todas as outras causas 

externas  

W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89  

XXI  290-298  Fatores que exercem 

influência sobre o estado de 

saúde e o contato com 

serviços de saúde  

Z00-Z99  

290  Pessoas em contato com os 

serviços de saúde para 

exame e investigação  

Z00-Z13  

291  Estado de infecção 

assintomática pelo vírus da 

imunodeficiência humana 

Z21  



 
 

[HIV]  

292  Outras pessoas com riscos 

potenciais à saúde 

relacionadas com doenças 

transmissíveis  

Z20, Z22-Z29  

293  Anticoncepção  Z30  

294  Rastreamento ("screening") 

pré-natal e outras 

supervisões da gravidez  

Z34-Z36  

295  Nascidos vivos segundo o 

local de nascimento  

Z38  

296  Assistência e exame pós-

natal  

Z39  

297  Pessoas em contato com 

serviços de saúde para 

cuidados e procedimentos 

específicos  

Z40-Z54  

298  Pessoas em contato com os 

serviços de saúde por outras 

razões  

Z31-Z33, Z37, Z55-Z99  

XXII  900-999  Códigos para propósitos 

especiais  

U00-U99  

901  Síndrome respiratória aguda 

grave (Severe acute 

respiratory syndrome) 

[SARS]  

U04  

-  CID 10ª Revisão não 

disponível  

U99  

**  -  CID não preenchido ou 

inválido  

   



 
 

-  Não preenchido  em branco  

-  CID inválido  Subcategoria da CID não existente  
 

  

 Fonte: CID-10 

 
 


