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O caminho a percorrer da CID10 à CID11
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Classificação 
Estatística 

Internacional de 
Doenças e Problemas 

Relacionados a 
Saúde (CID 10)

Classificação 
Internacional de 
Doenças para 
Estatística de 
Morbidade e 

Mortalidade (CID 11)



Capítulos →
Conjunto de 

agrupamentos

Agrupamentos →
Conjunto de categorias 

de doenças semelhantes

Categorias →
3 caracteres

1 letra e 2 

algarismos

Subcategorias
4 caracteres

(uma categoria 

acrescida de ponto e 

um algarismo - .0 ao 

.9) e que formam o 
código completo da 

doença)

ESTRUTURA DA CID10

Volume I - Classificação propriamente dita - Lista Tabular

Categorias - códigos de três caracteres (uma letra e dois algarismos)

Subcategorias - subdivisões de três caracteres iniciais acrescidos de um ponto e de 
outro número

Agrupamento - conjunto de categorias que contém doenças semelhantes
Vários agrupamentos constituem um 
Capítulo.



Estrutura da CID ao longo dos anos, da 
1ª a 10ª edição



CID-11: 26  Capítulos
01 – Doenças infecciosas

02 – Neoplasias

03 – Doenças do sangue ou órgãos formadores 

de sangue

04 – Distúrbios do sistema imunológico

05 – Doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas

06 – Transtornos mentais, comportamentais ou 

de neurodesenvolvimento

07 – Disturbios do sono

08 – Doenças do sistema nervoso

09 – Doenças do sistema visual

10 – Doenças do ouvido ou processo mastóide

11 – Doenças do sistema circulatório

12 – Doenças do sistema respiratório

13 – Doenças do Sistema digestivo

14 – Doenças da pele

15 – Doenças do sistema músculo-esquelético ou 

tecido conjuntivo

16 – Doenças do aparelho geniturinário

17 – Condições relacionadas à saúde sexual

18 – Gravidez, parto ou puerpério

19 – Certas condições originadas no período perinatal

20 – Anomalias do desenvolvimento

21 – Sintomas, sinais ou achados clínicos, não 

classificados em outra parte

22 – Lesões, envenenamentos ou outras 

consequências de causas externas

23 – Causas externas de morbidade ou mortalidade

24 – Fatores que influenciam o estado de saúde ou o 

contato com os serviços de saúde

25 – Códigos para fins especiais

26 – Condições da medicina tradicional - Módulo 1

V –Seção suplementar para funcionamento - CF 

derivado ligado ao WHODAS 2, MDS.

X – Códigos de Extensão



CID-11 Capítulos Cont.

15 – Doenças do sistema músculo-esquelético ou tecido conjuntivo

16 – Doenças do aparelho geniturinário

17 – Condições relacionadas à saúde sexual

18 – Gravidez, parto ou puerpério

19 – Certas condições originadas no período perinatal

20 – Anomalias do desenvolvimento

21 – Sintomas, sinais ou achados clínicos, não classificados em outra parte

22 – Lesões, envenenamentos ou outras consequências de causas externas

23 – Causas externas de morbidade ou mortalidade

24 – Fatores que influenciam o estado de saúde ou o contato com os serviços de saúde

25 – Códigos para fins especiais

26 – Condições da medicina tradicional - Módulo 1

V –Seção suplementar para funcionamento - CF derivado ligado ao WHODAS 2, MDS.

X – Códigos de Extensão



Esquema de codificação

• Os códigos sempre tem uma letra na segunda posição para 
diferenciar dos códigos da CID-10.

• O esquema de codificação para categorias: 

– Minimo 4 caracteres

– 2 níveis de subcategorias

• A inclusão de um número forçado na posição do terceiro caractere evita a 
soletração de "palavras indesejáveis". 

• As letras "O" e "I" foram omitidas para evitar confusão com os números "0" e "1". 

• Os códigos do ICD-11 são alfanuméricos e cobrem o intervalo de 
1A00.00 a ZZ9Z.ZZ. Os códigos que começam com "X" indicam um 
código de extensão. 

• O primeiro caractere de código sempre se relaciona com o capítulo. 
Os números 1-9 são usados para os nove primeiros capítulos e as 
letras são usadas para os capítulos 10 a 26. Por exemplo, 1A00 é um 
código no Capítulo 1 e BA00 é um código no Capítulo 11.



Diferenças para o esquema de codificação da CID-10

• Categorias residuais usam Y para outro, Z para não especificado

• Códigos de extensão (pós-coordenação)

• Permite adicionar detalhes específicos a entidades codificadas (anatomia, 
agente, histopatologia e outros aspectos que podem ser usados para adicionar 
detalhes a um código-tronco). Nunca usados sozinhos, mas devem ser 
adicionados a um código-tronco. 

• A instrução "code also" marca as categorias que devem ser usadas em conjunto 
com a condição indicada. 

– Identifica códigos que são pós-coordenados para descrever uma condição, 
chamada de codificação de cluster. A capacidade de agrupamento inerente à 
CID-11 é uma das mudanças significativas em relação à CID-10.



Problemas da CID-10 – exemplos
Resolvidos na CID-11

• Resistência antimicrobiana - essencialmente ausente na CID-10

• Subdivisões de HIV - detalhes ultrapassados na CID-10

• Câncer de pele - falta de tipos de melanoma - falta de basalioma na CID-10

• Doenças valvares - estrutura ultrapassada, necessidade por válvula, menos 
reumática

• Capítulos 1-18 versus Capítulo 19 - esclarecer quando usar 19 e quando não 
para complicações pós-procedimento

• Reagrupamento necessário - Alergias e doenças auto-imunes

• Causas externas - Perda de detalhe em não acidentes; acidentes de trânsito



Mudanças CID-11 x CID-10 
principais exemplos

• Influenza mudou-se para doenças 
infecciosas (Cap. 1)

• As neoplasias incluem morfologia; 
tumores cerebrais e hematológicos 
fora do antigo esquema benigno / 
maligno

• Códigos de resistência antimicrobiana 
adicionados - essencialmente 
ausentes na CID-10

• Subdivisões de HIV acrescentaram 
detalhes desatualizados na CID-10

• Câncer de pele - falta de tipos de 
melanoma - falta de basalioma na
CID-10

• Doenças valvares - estrutura 
ultrapassada, necessidade por 
válvula, menos reumática

 Doenças cerebrovasculares e doenças 
priônicas migraram para o sistema nervoso 
(Cap. 8)

 Infecções do trato respiratório superior e 
inferior estruturadas mais claramente

 Complicações pós-operatórias
– nos capítulos do sistema do corpo apenas para 

condições permanentes, não há resíduos

– Código de complicações agudas com lesão, modo, 
mecanismo (causas externas

 Em geral: detalhes clínicos mais relevantes e 
atualizados



Ferramentas CID-11 
https://CID.who.int/browse11/l-m/en

Ferramenta de codificação (multilíngue)
– Pesquisa baseada em índice de classificação

– Ortografia (incluindo sinônimos)

 Navegador CID-11 (multilingue)
– Ver lista de fundação e tabular (linearização) - visão de 

grade - pós-coordenação

– Versões de download

– Versões "congeladas"

– Veja as diferenças

 Propostas e ferramenta de comentários
– Faça sugestões e discuta-as

– Notificações

 Ferramenta de revisão
– Categorias de revisão por pares e definição

 Ferramenta de teste (multilíngüe)

– Codificação de termos diagnósticos em CID-
11 e CID-10

– Classificação de teste em vários idiomas.

 Ferramenta de tradução
– Traduz para seu idioma

 Ferramenta de mapeamento
– Veja o mapeamento em nível detalhado -

faça download de mapas

– Mapeamento de comentários de e para a 
CID-10



CID-11  Amigável à Tecnologia

• Serviços on-line - todos podem usar o CID sem nenhum software local

• Serviços off-line - todas as funcionalidades em um computador local e atualizações 
quando a internet está disponível

• Serviços da Web - funcionalidade completa disponível no software de escolha

• Arquivos de saída - os formatos incluem CSV, ClaML e outros conforme necessário

• Versão impressa - Versão em papel real dá aparência do passado



FASE 1 - design - ampla entrada 2007-2015

• Planejamento de projetos (desde 2003)
• Criando grupos de trabalho
• Configurando a infraestrutura de TI
• 2 conferências
• Autoria Livre
• Revisão do processo em 2015 para estabelecimento de 

prioridades

• 300 especialistas, 260 instituições, 55 países, 6 regiões



Fase 2 - consolidação 2015-2018
• Formação de Força Tarefa Conjunta: apoio a decisões prioritárias
• Grupos consultivos por tópico
• Revisão e edição de capítulos para se tornar classificação estatística
• Conferência de revisão 2016
• Estado-Membro Comentários 2017
• Teste de campo de 2017
• Melhoria na orientação ao usuário

– Índice, notas, pós-coordenação
– Guia de referência - explicações, regras, formulários

• Pacote de implementação de preparação
• Governança para manutenção
• 2018 Abril - últimas reuniões (JTF, Stat Stakeholders, MbRG)



Fase 3 - implementação 2018-
2021

• Resumo da missão e briefing do livro eletrônico (EB) em maio de 2018
• Versão de lançamento para preparação para implementação em junho 

de 2018
• Submissão para aprovação à EB em janeiro de 2019 e na 72ª WHA em 

maio de 2019
• Fim da manutenção do CID-10 (última atualização 2019- ainda 

correção de erros; arquivos, navegador e ferramenta de treinamento 
ainda disponíveis)

• Melhorias na orientação do usuário para a CID-11 com base na 
contribuição de projetos piloto de implementação

• 1º Atualizações da CID-11 após 3 anos



Pacote de implementação CID-11

– Materiais de advocacia

– Materiais de treinamento

– Tabelas de transição (mapas de e para a 
CID-10)

– Ferramentas de tradução

– Ferramenta de avaliação de 
implementação de campo CID-11 (CIDfit)

– Guia de Transição

– Arranjos de manutenção

– Serviços web



Guia de Referência (Atual Vol. 2 na CID-10)

• Dividido em 3 partes

– Parte 1 – O que é o CID-11?

• Contém uma breve visão geral da CID-11, incluindo sua finalidade, 
usos, estrutura e taxonomia, manutenção e aplicação, histórico e 
desenvolvimento

– Parte 2 – Como funciona o CID-11?

• Explicação detalhada da CID-11, ferramentas on-line, casos de uso, 
regras de morbidade e mortalidade, instruções de codificação, códigos 
de extensão, estatísticas e coletas de dados

– Parte 3 – O que há de novo na CID-11?

• Características gerais da CID-11, funcionamento e uso conjunto com 
ICF, comparações de capítulo e bloco, capítulo Medicina Tradicional, 
atualização e manutenção, além de informações sobre a preparação 
para a CID-11

https://icd.who.int/browse11/content/refguide.ICD11_en/html/index.html



CID-11 Guia de Referência
https://icd.who.int/browse11/content/refguide.ICD11_en/html/index.html

• Parte 1 – “O que é CID-11?”

– Para pessoas que não têm conhecimento da CID-
11

– Isola material que pode ser resumido para 
tomadores de decisão, etc.

 Part 2 – “Como a CID-11 funciona?”

– Para codificadores, gerentes, tomadores de 
decisão

– Material de treinamento sobre como codificar, o 
que é necessário para suportar a codificação

 Part 3 – “Novidades na CID-11?”

– Aqueles (por exemplo, codificadores, médicos) já 
estão familiarizados com as versões anteriores do 
CID, que só querem saber o que mudou



Ferramenta de avaliação de implementação 
de campo CID-11 (CIDfit)

Os usuários podem escolher entre 
diferentes módulos (ou seja, 
conjunto de termos / casos)
 Modulos pré existentes:

◦ módulo internacional de 
morbidade

◦ módulo internacional de 
mortalidade

◦ módulos personalizados de 
especialidade clínica

 Módulos definidos localmente
 Conjunto de termos direto 

importado para um 
módulo



CID-FiT - Recursos analíticos

 Codificadores obtêm feedback 
quão codificados eles codificam 
cada declaração de diagnóstico

 Os codificadores receberão uma 
pontuação resumida indicando sua 
precisão de codificação e tempo 
(desempenho)

 Codificadores podem comparar 
seus resultados com seus pares 
(ranking)

 Os Estados-Membros e a OMS 
podem avaliar a qualidade da 
codificação, traduções e melhorar 
a classificação e o ferramental



CID-11 Serviços Web

O que é?

– Serviços da Web são componentes de software que podem ser acessados por 
outro software

– Eles usam a mesma arquitetura e protocolos com a web.

– Eles permitem que os sistemas de software acessem os recursos de outro 
software

Web service

Web site

Benefícios

 Os desenvolvedores de software terão acesso sem problema à CID-11 geral
– Fácil de incorporar o CID-11 em aplicações externas.
– Fácil atualizar os dados de classificação dentro de um aplicativo.

– Independente de tecnologiaDecreased software development time 
(time to market)

 Com a ajuda de URIs, teremos referências não ambíguas a entidades de 
classificação CID



CID API (Interface de programação de aplicativos) 

https://CIDaccessmanagement.who.int

https://icdaccessmanagement.who.int/


Fase 4 - manutenção regular
• Atualizações baseadas em propostas

– Inovação Científica

– Necessidades de diferentes casos de uso

– Orientação do usuário

– Índice

– …

CID.who.int



CID-11  Transparente

• Plataforma de proposta que permite o acompanhamento de 
discussões e decisões e a notificação

• Navegador permite ver e acompanhar as mudanças diárias

• Tópicos críticos discutidos em Grupos de Referência para mortalidade, 
morbidade, atenção primária e um grupo consultivo científico médico

• Agrupamento de todos os insumos pelo Comitê Consultivo de 
Classificação e Estatística => recomendação à OMS
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Fundação

• O Componente de Fundação é a fonte de dados para produção e manutenção 
de listas tabulares, índices e o Guia de Referência. Também inclui conteúdo 
adicional (consulte "modelo de conteúdo") que vai além do uso tradicional 
baseado em papel de uma classificação. Dependendo da configuração dentro 
de um país, pode ser decidido usar o componente Foundation completo ou 
focar nas partes essenciais à produção e manutenção da lista Index e Tabular.

• O componente Foundation serve para alinhar as diferentes listas tabulares no 
conteúdo e para definir as categorias. Como tal, permite o uso padronizado do 
ICD-11, independentemente da configuração em que é utilizado. O 
Componente de Fundação inclui, por exemplo, links para outras classificações 
ou terminologias que podem ser expandidas no futuro. Somente se for 
relevante para um país, essa informação, ou subconjuntos dela, pode ser usada 
na aplicação da CID-11.



Visão Geral da CID-11

- Estrutura / hierarquia
- CID-10 x CID-11 comparação



Capítulo 01 - Certas doenças infecciosas ou 
parasitárias - Estrutura

• Doenças infecciosas agrupadas por síndromes clínicas, depois modo de 
transmissão, seguido por grupos por agentes.

• Algumas condições de grande preocupação de saúde pública listadas no 
mesmo nível. 

• Variantes são condições que ocasionalmente se espalham, uma vez que 
infecções localizadas são principalmente codificadas neste capítulo.

• Infecções que são localizadas, e onde o agente geralmente é 
desconhecido, não relevante, ou tem uma etiologia mista, residem nos 
capítulos de órgão.



Capítulo 01 Propósito da mudança de estrutura

• Minimizar o impacto nas estatísticas longitudinais das principais 
infecções;

• Permite relatar as principais síndromes de infecção sem mencionar um 
agente específico ou quando a preocupação com a saúde pública

– Influenza, embora visivelmente afetando o trato respiratório, afeta várias 
partes do corpo mudou-se para o Capítulo 1

– Doenças priônicas saíram do Ch. 1 e no sistema nervoso. Eles são 
transmissíveis, genéticos ou surgem espontaneamente, mas são condições 
raras que afetam apenas o sistema nervoso.

– A resistência antimicrobiana é encontrada no Ch. 21, mas deve ser relatado 
em combinação com a doença infecciosa.



Capítulo 02 - Neoplasias - Estrutura

• Geralmente, a hierarquia do capítulo 02 consiste no seguinte: 
Comportamento; Sítios e sistemas atingidos; sítio específico; 
tipo morfológico (histologia)

• Três exceções a essa hierarquia:
1. Neoplasias de cérebro e sistema nervoso central onde 1o nível é 

abrangencia e 2o é comportamento / tipo morfológico 
(histologia)

2. Neoplasias de tecidos hematopoiéticos e linfoides onde o 1º 
nível é do tipo morfológico (histologia) amplo e o 2º nível é do 
tipo morfológico (histologia)

3. Neoplasias mesenquimais malignas onde o 1º nível é do tipo 
morfológico (histologia) específico e o 2º nível é o local



Capítulo 02 - Neoplasias – Estrutura (continuação)

• A morfologia foi preordenada nos códigos para 
neoplasias malignas

• Se a morfologia não for conhecida, cada categoria possui 
um código para morfologia desconhecida.

• Os conceitos de comportamento desconhecido e incerto 
foram divididos em duas categorias exclusivas

• Os marcadores genéticos podem ser pós-coordenados 
com o código relevante das neoplasias para descrever 
completamente a entidade tumoral relevante



Capítulo 03 - Doenças do sangue ou órgãos 
hematopoiéticos - Estrutura

• Este novo capítulo (anteriormente parte do Capítulo 
III da CID-10) tem três seções principais:
– Anemias ou outros distúrbios eritrocitários

– Defeitos de coagulação, púrpura ou outras condições 
hemorrágicas ou relacionadas

– Doenças do baço



Capítulo 04 - Doenças do sistema imunológico -
Estrutura

• Este novo capítulo (anteriormente parte do Capítulo 
III da CID-10) tem as seguintes seções:

– Imunodeficiências
• Imunodeficiências primárias

• Imunodeficiências adquiridas

– Transtornos sistêmicos não específicos de órgãos

– Distúrbios auto-inflamatórios

– Condições alérgicas ou de hipersensibilidade

– Distúrbios do sistema imunológico envolvendo linhagens 
de células brancas

– Certas doenças que envolvem o sistema imunológico

– Doenças do timo



Capítulo 04 - Doenças do sistema imunológico –
Estrutura (Cont.)

• Transtornos sistêmicos não-orgânicos foram 
removidos dos capítulos Musculo-esqueléticos
e da Pele e para este novo capítulo

• Condições alérgicas ou de hipersensibilidade, 
anteriormente em seus respectivos capítulos 
do sistema corporal, foram movidas para este 
novo capítulo

– A anafilaxia foi transferida para cá do capítulo 
Lesões



Capítulo 05 - Doenças endócrinas, nutricionais ou 
metabólicas - Estrutura

• O capítulo 05 tem quatro seções principais:
– Doenças endócrinas

• 2º nível - glândula específica ou sistema hormonal

• 3º nível - doenças específicas / distúrbio

– Distúrbios nutricionais
• 2º nível - amplas categorias de doenças / distúrbios

• 3º nível - doença / distúrbio específico

– Distúrbios metabólicos
• 2º nível - amplas categorias de doenças / distúrbios

• 3º nível - doença / distúrbio específico

– Distúrbios endócrinos ou metabólicos pós-procedimento
• 2º nível - doença / doença específica



Capítulo 05 - Doenças endócrinas, nutricionais ou 
metabólicas – Estrutura (Cont)

• O diabetes mellitus e a hiperglicemia 
intermédia foram expandidos para refletir a 
terminologia internacional atual.

• Os recursos de pós-coordenação do CID-11 
são usados com frequência neste capítulo. 

– As notas "Código também" e "Usar código 
adicional" foram incluídas para vincular os tipos 
de diabetes e as várias complicações para permitir 
a adição de códigos para maior especificidade.



Capítulo 06 - Transtornos mentais, comportamentais ou 
do neurodesenvolvimento – Estrutura

• A hierarquia do Capítulo 06 consiste em:  
– 1ª categoria ampla de tipos de doença / tipo de transtorno
– 2º nível - doença específica / tipo de transtorno
– 3º nível - maior especificidade do tipo doença / distúrbio

• As revisões deste capítulo são baseadas:
– Evidências de evidências por grupos de trabalho para a CID-11 

Transtornos mentais, comportamentais ou de desenvolvimento 
neurológico

– Estudos de campo formativos sobre a utilidade clínica da 
estrutura linear

– Harmonização com o DSM-5

• A demência está neste capítulo para ser classificada com a 
causa básica



Capítulo 07 - Transtornos do sono-vigília - Estrutura

• Contém os distúrbios de sono-vigília 
localizados anteriormente no sistema 
respiratório, sistema nervoso ou capítulos de 
saúde mental.

• A hierarquia consiste em:

– 1ª nível - categoria ampla de tipos de doença / 
tipo de transtorno

– 2º nível - doença específica / tipo de transtorno

– 3º nível - maior especificidade do tipo doença / 
distúrbio

Capítulo novo



Capítulo 08 - Doenças do sistema nervoso -
Estrutura

• Hierarquia do capítulo 08
– 1º nível - Mistura de doenças, distúrbios e sítios e 

combinações de ambos.

– 2º nível - Subcategoria mistura de doença específica ou 
tipo de transtorno e, às vezes, local.

• Doenças cerebrovasculares movidas para aqui do 
sistema circulatório

• Transtornos de cefaleia, epilepsia e esclerose múltipla 
agora em nível de bloco e não no nível de código

• Integra a prática clínica atual e os avanços no 
entendimento das doenças neurológicas.



Capítulo 09 - Doenças do sistema visual - Estrutura

• A hierarquia geral do Capítulo 09 é composta pelas 
seguintes:

– 1º nível - ampla categoria de anatomia

– 2º nível - categoria de anatomia específica

– 3º nível - ampla categoria de doença / tipo de transtorno

– 4º nível - mais especificidade do tipo doença / distúrbio

• Foi submetido a uma grande revisão pelo TAG (grupo 
de especialistas) de Oftalmologia, resultando em 
mudanças estruturais e novos códigos



Capítulo 10 - Doenças do ouvido ou processo 
mastóide - Estrutura

• A hierarquia geral do Capítulo 10 consiste nos 
seguintes:

– 1º nível - ampla categoria de anatomia

– 2º nível - doença específica / tipo de transtorno

– 3º nível - maior especificidade do tipo doença / 
distúrbio

 Permanece muito semelhante ao CID-10



Capítulo 11 - Doenças do aparelho circulatório - Estrutura

• Existem duas hierarquias principais no Capítulo 11.

– 1º nível - ampla categoria de doença / tipo de 
transtorno

– 2º nível - doença específica / tipo de transtorno

– 3º nível - maior especificidade do tipo doença / 
distúrbio

E

• Ampla categoria de anatomia

– 1º nível - tipo de anatomia específica

– 2º nível - doença específica / tipo de transtorno



Capítulo 11 - Doenças da Circulação – Estrutura 
(Cont)

• Doença valvular cardíaca não é mais dominada pela 
febre reumática

• Novas categorias distintas de nível superior

– Doenças do miocárdio, incluindo extensas subseções sobre 
miocardite e cardiomiopatia.

– Arritmia cardíaca, incluindo uma nova subseção grande em 
"Arritmia cardíaca associada a desordem genética" e 
"Cardioversor ou desfibrilador implantável ou marcapasso ou 
disfunção de chumbo"

– Nova subseção sobre Hipertensão Pulmonar na Doença 
Cardíaca Pulmonar e Doenças da Seção de Circulação Pulmonar



Capítulo 12 - Doenças do aparelho respiratório -
Estrutura

• Existem duas hierarquias principais no Capítulo 12.

– 1º nível - Ampla categoria de doença / tipo de transtorno

– 2º nível - Tipo de doença / distúrbio específico com alguma 
anatomia incluída

– 3º nível - Outras especificidades do tipo doença / distúrbio

E

– 1º nível - Ampla categoria de anatomia

– 2º nível - Doença específica / tipo de transtorno

– 3º nível - Outras especificidades do tipo doença / distúrbio



Capítulo 12 - Doenças do aparelho respiratório –
Estrutura (Cont)

• As doenças pulmonares infecciosas foram transferidas para 
o Capítulo 01 para melhor refletir a natureza infecciosa 
dessas condições.

• As doenças respiratórias do desenvolvimento estão agora 
localizadas no Capítulo 20 Anomalias do desenvolvimento.

• A fibrose cística foi transferida para determinadas doenças 
do trato respiratório inferior e multi-aparentada a 
distúrbios metabólicos no capítulo Endócrino

• Certas doenças do sistema respiratório e da seção de 
distúrbios respiratórios pós-procedimento foram 
transferidas de outras doenças do sistema respiratório da 
CID-10.



Capítulo 13 - Doenças do sistema digestivo - Estrutura

• A hierarquia geral do Capítulo 13 consiste nos seguintes :

– 1º nível anatomia detalhada

– 2º nível - Doença específica / tipo de transtorno

– 3º nível - Outras especificidades do tipo doença / distúrbio

• Grandes mudanças foram feitas neste capítulo, com grupos anatômicos 
muito detalhados sendo acrescentados à hierarquia do trato digestivo, 
de acordo com a ordem rostral-caudal.

• Doenças digestivas importantes foram alocadas em sua própria 
categoria (por exemplo, doença do refluxo gastro-esofágico)



Capítulo 13 - Doenças do sistema digestivo – Estrutura 
(Cont)

• Doenças digestivas comuns que se estendem por vários 
órgãos são classificadas principalmente na categoria 
doença de órgão rostral
– Por exemplo. A "gastroenterite" é classificada em 

"gastrite" e a "úlcera gastroduodenal" é classificada em 
"úlcera gástrica"

• Vasculopatias de órgãos gastrointestinais foram 
alocadas em sua própria categoria

• Existem novas categorias independentes, incluindo 
doença hepática metabólica e transportadora, doenças 
hepáticas autoimunes, doença hepática gordurosa não 
alcoólica e distúrbios vasculares do fígado.



Capítulo 14 - Doenças da pele - Estrutura

• A hierarquia geral do Capítulo 14 consiste nos seguintes :
– 1º nível - Ampla categoria de doença / tipo de transtorno

– 2º nível - Doença específica / tipo de distúrbio com algum sítio 
anatômico

– 3º nível - Outras especificidades do tipo doença / distúrbio

• Grandes mudanças foram feitas neste capítulo, uma vez que 
não houve grandes revisões desde a década de 1920.

• Adição de detalhes provenientes da fusão das terminologias 
dermatológicas americanas, britânicas e alemãs



Capítulo 15 - Doenças do sistema músculo-
esquelético ou tecido conjuntivo - Estrutura

• A hierarquia geral do Capítulo 15 consiste nos 
seguintes :

– 1º nível - Ampla categoria de doença / tipo de transtorno

– 2º nível - Doença específica / tipo de distúrbio com algum 
sítio anatômico

– 3º nível - Outras especificidades do tipo doença / distúrbio

• A terminologia foi atualizada –e.g. coxartrose é agora 
osteoartrite do quadril

• Desordens da coluna vertebral foi revisto



Capítulo 16 - Doenças do aparelho geniturinário -
Estrutura

• A hierarquia geral do Capítulo 16 consiste nos seguintes:
– 1º nível - Ampla categoria de sistema corporal
– 2º nível - tipo de doença / distúrbio generalizado (com alguma 

anatomia)
– 3º nível - Tipo de doença / distúrbio específico (com alguma 

anatomia)

• A hierarquia é subdividida em Doenças do Sistema Genital 
Feminino, Doenças do Sistema Genital Masculino e 
Doenças do Sistema Urinário.

• A hierarquia do sistema genital feminino:
– distúrbios não inflamatórios e inflamatórios,
– subdividida por agrupamento anatômico na ordem do exame 

ginecológico (e obstétrico) (da genitália externa à interna), 
quando aplicável. 



Capítulo 16 - Doenças do aparelho geniturinário -
Estrutura (Cont)

• Para refletir a compreensão científica atual de certas condições 
geniturinárias, detalhes adicionais foram incluídos para as seguintes 
áreas:
– Amenorréia
– Disfunção ovariana
– Dor pélvica feminina
– Endometriose
– Adenomiose
– Infertilidade feminina
– Infertilidade masculina
– A seção de insuficiência renal da classificação foi revisada para refletir 

as atuais definições baseadas em evidências de doença renal crônica 
versus doença renal crônica e a nova definição de doença renal e 
“Sistema de Estadiamento Global (KDIGO) para insuficiência renal 
aguda”.



Capítulo 17 - Condições relacionadas à saúde sexual -
Estrutura

• Novo capítulo na CID-11 dividido em seções 
principais para:

– Disfunções sexuais

– Distúrbios da dor sexual

– Incongruência de gênero

• A hierarquia geral consiste em :

– 1º nível - Ampla categoria de condição

– 2º nível - tipo específico de condição

– 3º nível - doença / distúrbio específico



Capítulo 18 - Gravidez, parto ou puerpério -
Estrutura

• A hierarquia geral do Capítulo 18 consiste nos seguintes:
– 1º nível - Ampla categoria relacionada às fases da gravidez, parto ou 

puerpério

– 2º nível - Doença específica / tipo de transtorno

– 3º nível - Outras especificidades do tipo doença / distúrbio

• Especificações adicionais foram incluídas para perda precoce 
de gravidez.

• Uma nova seção Hemorragia obstétrica foi adicionada para 
permitir que todos os tipos de hemorragia sejam agrupados



Capítulo 19 - Certas condições originadas no 
período perinatal - Estrutura

• A hierarquia geral do Capítulo 19 consiste nos 
seguintes :

– 1º nível - Doença de categoria ampla / tipo de distúrbio e 
alguma anatomia

– 2º nível - Doença específica / tipo de transtorno

– 3º nível - - Outras especificidades do tipo doença / 
distúrbio

• A estrutura permanece semelhante à da CID-10



Capítulo 20 - Anomalias do desenvolvimento -
Estrutura

• O Capítulo 20 passou por uma grande 
reestruturação, com agora quatro seções principais:

– Anomalias do desenvolvimento estrutural afetando 
principalmente um sistema do corpo

– Múltiplas anomalias ou síndromes de desenvolvimento

– Anomalias cromossômicas, excluindo mutações genéticas

– Condições com distúrbios do desenvolvimento intelectual 
como uma característica clínica relevante



Capítulo 20 - Anomalias do desenvolvimento -
Estrutura

• É um capítulo muito heterogêneo, incluindo 
malformações, síndromes genéticas (com ou sem 
malformações) e anomalias cromossômicas.

• Todas as síndromes genéticas sem anomalias 
estruturais do desenvolvimento são excluídas deste 
capítulo e são realocadas para capítulos apropriados 
da CID-11, de acordo com o (s) sistema (s) do corpo 
afetado (s).



Capítulo 21 - Sintomas, sinais ou achados clínicos, não 
classificados em outra parte - Estrutura

• O Capítulo 21 passou por uma grande reestruturação 
e agora está dividido em seções baseadas nos 
sistemas do corpo. Cada uma dessas seções tem as 
seguintes categorias, conforme apropriado:

– Sintomas e sinais

– Descobertas clínicas

• Uma seção adicional está localizada no final deste 
capítulo para causas de mortalidade mal definidas e 
desconhecidas.

• Adicionado detalhe para “Dor"



Capítulo 22 - Lesão, envenenamento ou outras 
consequências de causas externas - Estrutura

• A hierarquia geral do Capítulo 22 consiste nos 
seguintes :

– 1º nível - Ampla categoria de anatomia (por exemplo, 
cabeça; quadril e coxa)

– 2º nível - Ampla categoria do tipo de lesão (por exemplo, 
fratura; ferida aberta

– 3º nível - Outras especificações

Ou

– 1º nível - Ampla categoria de causa de lesão

– 2º nível - Tipo de lesão específica

– 3º nível - Outras especificidades do tipo de lesão



Capítulo 22 - Lesão, envenenamento ou outras 
consequências de causas externas - Estrutura (Cont)

• Estruturalmente este capítulo permanece 
semelhante ao CID-10

• Adição de maior especificidade a algumas 
categorias (por exemplo, feridas superficiais)

• O conteúdo de pós-coordenação em áreas como 
lateralidade, anatomia e gravidade pode ser usado 
neste capítulo para fornecer detalhes adicionais



Capítulo 23 - Causas externas de morbidade ou 
mortalidade - Estrutura

• A hierarquia geral do Capítulo 23 consiste nas 
seguintes seções:
– 1º nível - Intenção de causa externa (não intencional, auto 

agressão, agressão e intenção indeterminada)
– 2º nível - Ampla categoria de mecanismo de causa externa
– 3º nível - Mecanismo e objetos / substâncias mais 

específicos envolvidos em causar ferimentos
– 4º nível - Caracterização adicional da causa externa

• Outras secções de 1º nível incluem Exposição a forças 
extremas da natureza, Maus-tratos, Intervenção legal, 
Conflito armado e Causas de danos ou lesões 
relacionados com cuidados de saúde.



Capítulo 23 - Causas externas de morbidade ou 
mortalidade - Estrutura (Cont)

• Revisão importante deste capítulo

• Mudança no eixo primário para a intenção

• O conteúdo de pós-coordenação pode ser usado 
para incorporar detalhes adicionais sobre os 
aspectos da causa da lesão, como atividade, local de 
ocorrência e modo de transporte.



Capítulo 24 - Fatores que influenciam o estado de saúde ou o contato 
com os serviços de saúde - Estrutura

• Revisão importante deste capítulo

• Este capítulo tem duas seções principais:

– Razões para contato com o serviço de saúde

– Fatores que influenciam o estado de saúde

• A hierarquia geral do Capítulo 24 consiste nos 
seguintes eixos: 

– 1º nível - Ampla categoria de um determinado estado ou 
serviço de saúde

– 2º nível - Condição específica



Capítulo 25 - Códigos para propósitos especiais -
Estrutura

• Este capítulo consiste em dois blocos :

– Atribuição provisória internacional de novas 
doenças de etiologia incerta, contendo os códigos 
internacionais de emergência

E

– Atribuição provisória nacional de novas doenças 
de etiologia incerta, contendo códigos para uso 
por países individuais



Capítulo 26 - Medicina Tradicional - Estrutura

• O capítulo Medicina Tradicional (TM) é um 
novo capítulo na CID

• As rubricas de classificação representam um 
conjunto unificado de distúrbios e padrões de 
medicina tradicional harmonizados de 
classificações nacionais da China, Japão e 
Coréia.



Testes de campo CID-11

• Informação do caso
• Consulta

• História clínica

• Codificação de duas
pessoas

Concordância



Codificação de ponte

• Informação do caso
• Consulta

• Historia clínica

• Usando
• CID-10

• CID-11

Testes de campo CID-11



Implantação no Brasil

- Português como língua não oficial para a OMS
- CID 10 em português com ultima revisão atualizada em 2009

- Defasada nas atualizações recomendadas (updates) de 
2010 a 2016* (2018).

- Defasada no algoritmo de seleção de causas de morte e 
regras de morbidade

- Inúmeros projetos em desenvolvimento baseados na CID10
- GBD (IHME)
- Garbage codes
- Anaconda
- IRIS

- Baixo uso da classificação para morbidade

CENÁRIO ATUAL



Implantação no Brasil Plano de ação
- Atualização da CID 10 com todos os updates até 2018

- Volume 1 – concluída toda a lista tabular – em fase de revisão 
- Volume 2 – traduzido
- Volume 3 – tradução iniciará em janeiro de 2019 com prevsão de conclusão até maio de 

2019
- Editoração dos livros (publicação em 2020)
- Adequação do conteúdo dos cursos de EAD (especialmente no que se refere ao volume 

2)

- Tradução da CID 11
- Ferramenta de tradução da OMS – entre junho e julho: carga a partir da CID10 – 2018  

(aproveitamento de até 28% do conteúdo)
- Análise do resultado da carga – montagem da equipe e planejamento da tradução com 

tradutores não especialistas e grupos de revisão por tradutores especialistas.
- Complementação manual dos trabalhos de tradução, revisão e validação: 2020
- Testes de campo (concordância e codificação ponte) – 2021-2022
- Adequação do conteúdo dos cursos de codificação para CID11
- Adequação dos sistemas de informação: IRIS internacional só começa o planejamento 

para adaptação para CID11 no final 2019 – conclusão em 2023? Novo dicionário em 
português em 2025?

- Implantação em 2025? Mortalidade e morbidade?
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Anexo A

Comparação da estrutura 

CID-10 e CID-11



Capítulo 01 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

A00-A09 doenças infecciosas intestinais Gastroenterite ou colite de origem infecciosa

A15-A19 Tuberculose Agora incluído no agrupamento - Doenças micobacterianas

A20-28 Certas doenças bacterianas zoonóticas Certas doenças bacterianas zoonóticas

A30-A49 Outras doenças bacterianas Outras doenças bacterianas

A50-A64 Infecções com um modo predominantemente sexual de 
transmissão

Predominantemente infecções sexualmente transmissíveis

A65-A69 Outras doenças espiroquetas Agora incluído no agrupamento - Outras doenças bacterianas 
especificadas

A70-A74 Outras doenças causadas por clamídia Agora incluído no agrupamento - Outras doenças bacterianas

A75-A79 Rickettsioses Agora incluído no agrupamento - Outras doenças bacterianas

A80-A89 Infecções virais do sistema nervoso central Infecções virais do sistema nervoso central

A92-A99 Febres virais transmitidas por artrópodes e febres 

hemorrágicas virais

Dividido em 2 grupos - Outras febres virais transmitidas por 
artrópodes e Outras febres hemorrágicas virais



Capítulo 01 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 com a 
estrutura equivalente da CID-11 (Cont)

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

B00-B09 Infecções virais caracterizadas por lesões na pele e nas 
membranas mucosas

Infecções virais caracterizadas por lesões na pele ou nas 
membranas mucosas

B15-B19 Hepatite viral Hepatite viral

B20-B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] Doença do vírus da imunodeficiência humana

B25-B34 Outras doenças virais Certas outras doenças virais

B35-B49 Micoses Micoses

B50-B64 Doenças Protozoárias Agora incluído no agrupamento - doenças parasitárias

B65-B83 Helmintíases Agora incluído no agrupamento - doenças parasitárias

B85-B89 Pediculose, acariasis e outras infestações Agora incluído no agrupamento - doenças parasitárias

B90-B94 Seqüelas de doenças infecciosas e parasitárias Codificado para condicionar e causar doença com qualificador de 
código de extensão para sequelas

B95-B98 Agentes bacterianos, virais e outros agentes infecciosos Agora parte dos códigos de extensão para organismos

B99-B99 Outras doenças infecciosas Certas outras desordens de origem infecciosa



Capítulo 02 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

Neoplasias do cérebro ou sistema nervoso central
Neoplasias de tecidos hematopoiéticos ou linfóides

C00-C97 Neoplasias malignas Neoplasias malignas, exceto de sistema linfático, 
hematopoiético, sistema nervoso central ou tecidos 
relacionados

D00-D09 Neoplasias in situ Neoplasias in situ, exceto linfóides, hematopoiéticas, sistema 
nervoso central ou tecidos relacionados

D10-D36 Neoplasias benignas Neoplasias benignas, exceto de sistema linfático, 
hematopoiético, sistema nervoso central ou tecidos 
relacionados

D37-D48 Neoplasias de comportamento incerto ou 
desconhecido

Neoplasias de comportamento desconhecido, exceto de 

sistema linfático, hematopoiético, sistema nervoso central ou 

tecidos relacionados

Neoplasias de comportamento incerto, exceto de sistema 

linfático, hematopoético, sistema nervoso central ou tecidos 

relacionados



Chapter 03 – Comparison of CID-10 block structure with 
CID-11 equivalent structure

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

D50-D53 anemias nutricionais

D55-D59 Anemias hemolíticas

D60-D64 Aplástica e outras anemias

Anemias ou outros distúrbios eritrocitários

D65-D69 Defeitos da coagulação, púrpura e outras 
condições hemorrágicas

Defeitos de coagulação, púrpura ou outras condições 

hemorrágicas ou relacionadas

D70-D77 Outras doenças do sangue e dos órgãos 
hematopoiéticos

Conceitos redistribuídos para um dos seguintes agrupamentos: 

Anemias e outros distúrbios eritrocitários, Defeitos da 

coagulação, púrpura e outras afecções hemorrágicas e 

relacionadas ou Doenças do baço

D80-D89 Certas desordens que envolvem o 
mecanismo imunológico

Movido para o Capítulo 04



Chapter 04 – Comparison of CID-10 block structure with 
CID-11 equivalent structure

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

D80-D89 Certas desordens que envolvem o 
mecanismo imunológico

Imunodeficiências primárias
Imunodeficiências adquiridas
Distúrbios auto inflamatórios
Condições alérgicas ou de hipersensibilidade
Distúrbios do sistema imunológico envolvendo linhagens de 
células brancas
Certas desordens que envolvem o sistema imunológico
Doenças do timo



Capítulo 05 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

E00-E07 Distúrbios da glândula tireóide Distúrbios da glândula tireóide ou sistema de hormônios tireoidianos

E10-E14 Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus

E15-E16 Outros transtornos da regulação da glicose e 
secreção interna pancreática

Outros distúrbios da regulação da glicose ou secreção interna 
pancreática

E20-E35 Transtornos de outras glândulas endócrinas Distúrbios do sistema de paratireóide e paratormônio
Distúrbios do sistema hormonal hipofisário
Distúrbios das glândulas supra-renais e do sistema hormonal adrenal
Distúrbios do sistema hormonal gonadal
Certas desordens da puberdade
Disfunção poliglandular
Distúrbios do metabolismo das lipoproteínas e certas lipidemias
especificadas

E40-E46 Desnutrição Subnutrição

E50-E64 Outras deficiências nutricionais Agora incluído no agrupamento – Subnutrição

E65-E68 Obesidade e outras hiperalimentações Excesso de peso, obesidade ou excesso de nutrientes específicos

E70-E90 Doenças metabólicas Distúrbios metabólicos com subseções baseadas em etiologia



Capítulo 06 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

F00-F09 Transtornos mentais orgânicos, incluindo 
sintomáticos

Distúrbios neurocognitivos

F10-F19 Transtornos mentais e comportamentais 
devidos ao uso de substâncias psicoativas

Agora incluído no grupo - Transtornos devidos ao uso de 
substâncias ou comportamentos aditivos

F20-F29 Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e 
delirantes

Esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos primários

F30-F39 Transtornos do humor [afetivos] Distúrbios do humor

F40-F48 Transtornos neuróticos, relacionados ao 
estresse e somatoformes

Ansiedade ou distúrbios relacionados ao medo



Capítulo 06 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 com 
a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

F50-F59 Síndromes comportamentais associadas a 
distúrbios fisiológicos e fatores físicos

Redistribuído entre transtornos alimentares ou alimentares, 

transtornos mentais ou comportamentais associados à gravidez, 

parto e puerpério e novos capítulos sobre transtornos do sono e 

saúde sexual

F60-F69 Transtornos da personalidade e do 
comportamento do adulto

Distúrbios de personalidade e traços relacionados

F70-F79 Retardo mental Agora incluído no agrupamento - Distúrbios do 

desenvolvimento neurológico

F80-F89 Transtornos do desenvolvimento psicológico Agora incluído no agrupamento - Distúrbios do 

desenvolvimento neurológico

F90-F98 Transtornos comportamentais e emocionais 
com início habitualmente na infância e adolescência

Agora incluído no agrupamento - Distúrbios do 

desenvolvimento neurológico

F99-F99 Transtorno mental não especificado Resíduo não especificado para o capítulo



Capítulo 07 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Local anterior da CID-10 Equivalente CID-11

Códigos dos capítulos Saúde mental e Sistema nervoso Distúrbios da insônia

Conceito não existente na CID-10 Distúrbios do movimento relacionados ao sono

Códigos dos capítulos de Saúde Mental e Sistema 
Nervoso

Distúrbios de hipersonolência

Códigos do sistema nervoso e dos capítulos endócrinos Distúrbios respiratórios relacionados ao sono

Códigos do capítulo de saúde mental Distúrbios da parassonia

Códigos do capítulo do sistema nervoso Distúrbios do horário de sono-vigília

Códigos do capítulo do sistema nervoso Certas perturbações do sono especificadas



Capítulo 08 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

G00-G09 Doenças inflamatórias do sistema nervoso Agora localizado no Capítulo 01 - Infecções não virais do sistema 
nervoso central

G10-G14 Atrofias sistêmicas afetando principalmente o sistema 
nervoso central

Divisão entre os distúrbios do movimento e a doença do neurônio 
motor e distúrbios relacionados

G20-G26 Transtornos extrapiramidais e do movimento Distúrbios do movimento

G30-G32 Outras doenças degenerativas do sistema nervoso Distúrbios neurocognitivos

G40-G47 Transtornos episódicos e paroxísticos Epilepsia e convulsões, Distúrbios da cefaléia Os distúrbios do sono 
são agora um capítulo independente (Cap. 07)

G50-G59 Nervo, distúrbios da raiz nervosa e do plexo Distúrbios da raiz nervosa, do plexo e dos nervos periféricos

G70-G73 Doenças da junção mioneural e muscular Doenças da junção neuromuscular e muscular

G90-G99 Outros transtornos do sistema nervoso Outros distúrbios do sistema nervoso - os seguintes foram 
removidos até o nível de bloqueio:
Doenças do sistema nervoso autônomo,
Distúrbios da pressão e fluxo do líquido cefalorraquidiano
Transtornos da medula espinal excluindo trauma

A81 Infecções por vírus atípicos do sistema nervoso central Doenças priônicas



Capítulo 09 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

H00-H06 Transtornos da pálpebra, do sistema lacrimal e da órbita Distúrbios dos anexos oculares ou órbitas

H10-H13 Transtornos da conjuntiva Distúrbios da conjuntiva

H15-H22 Transtornos da esclera, córnea, íris e corpo ciliar Redistribuído entre os agrupamentos Distúrbios do globo ocular -
segmento anterior e Distúrbios do globo ocular - segmento 
posterior

H25-H28 Transtornos da lente Distúrbios da lente
H30-H36 Transtornos de coróide e retina Categorias separadas em Distúrbios do globo ocular - segmento 

posterior
H40-H42 Glaucoma Glaucoma ou suspeita de glaucoma

H43-H45 Transtornos do corpo vítreo e do globo Redistribuído entre os agrupamentos Distúrbios do globo ocular -
segmento posterior e distúrbios do globo ocular que afetam os 
segmentos anterior e posterior

H46-H48 Transtornos do nervo óptico e da via visual Distúrbios das vias visuais ou centros

H49-H52 Transtornos dos músculos oculares, movimento binocular, 
acomodação e refração

Redistribuído entre os agrupamentos Estrabismo ou motilidade 
ocular e Distúrbios de refração ou acomodação

H53-H54 Distúrbios visuais e cegueira Deficiência visual

H55-H59 Outros transtornos do olho e anexos Redistribuído entre os agrupamentos Nistagmo e Distúrbios pós-
procedimento dos anexos oculares ou oculares



Capítulo 10 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 com 
a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

H60-H62 Doenças do ouvido externo Doenças do ouvido externo

H65-H75 Doenças do ouvido médio e da mastoide Doenças do ouvido médio ou mastóide

H80-H83 Doenças do ouvido interno Doenças do ouvido interno

H90-H95 Outros transtornos do ouvido Redistribuído nos agrupamentos Transtornos com 
deficiência auditiva, Transtornos do ouvido, não 
classificados em outra parte e Transtornos pós-
procedimento do ouvido ou processo mastóide



Capítulo 11 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

I00-I02 Febre reumática aguda Movido para o capítulo 01 Doenças infecciosas

I05-I09 Cardiopatias reumáticas crônicas Doenças das válvulas cardíacas - Mudança na hierarquia 

para a classificação dos distúrbios valvulares cardíacos no 

tipo de válvula cardíaca e depois pela etiologia

I10-I15 Doenças hipertensivas Doenças hipertensivas - Permanece relativamente a 
mesma com a expansão de algumas categorias, a 
hipertensão essencial inclui agora subcategorias para a 
hipertensão diastólica / sistólica

I20 – I25 Doenças isquêmicas do coração Doenças isquêmicas do coração - Mudança na 
terminologia para o IAM para refletir apenas o STEMI / 
NSTEMI. Inclusão do cronograma para o antigo AMI. 
Expansão de complicações após um IAM. Nova seção para 
"Doenças da artéria coronária" para incluir aterosclerose 
coronária, aneurisma da artéria coronária, dissecção, 
fístula

I26-I28 Doença pulmonar cardíaca e doenças da 
circulação pulmonar

Doença cardíaca pulmonar ou doenças da circulação 
pulmonar - Expansão de algumas categorias (por exemplo, 
hipertensão pulmonar) para incluir novos conceitos



Capítulo 11 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 com a 
estrutura equivalente da MSS CID-11 (Cont)

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

I30-I52 Outras formas de doença cardíaca Este título de categoria de bloco não existe mais no 
MMS da CID-11 e os conceitos foram transformados em 
entidades distintas e expandidos para incluir novos 
processos de terminologia e doenças

I60 – I69 Doenças cerebrovasculares Reclassificado para o Capítulo 08 Doenças do sistema 
nervoso

I70-I79 Doenças das artérias, arteríolas e capilares As doenças de tubos capilares deslocaram-se em 
doenças da pele

I80 – I89 Doenças das veias, vasos linfáticos e gânglios 
linfáticos, não classificados em outra parte

Esta seção foi separada em dois blocos principais:
Doenças de veias
Distúrbios dos vasos linfáticos ou dos gânglios linfáticos
Varizes esofágicas e hemorróidas foram reclassificadas 
para o Capítulo 13 Doenças do aparelho digestivo

I95 – I99 Outros transtornos não especificados do 
sistema circulatório

Expansão marcada da seção de distúrbios pós-
procedimento com novos códigos para distúrbios pós-
procedimento após o reparo de anomalias congênitas.



Capítulo 12 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

J00-J06 Infecções respiratórias agudas Seção de distúrbios do trato respiratório superior

J09-J18 Influenza e pneumonia Capítulo 1 e infecções pulmonares

J20-J22 Outras infecções respiratórias agudas Agora incluído no grupo - Distúrbios do trato respiratório superior

J30-J39 Outras doenças do trato respiratório 
superior

Agora incluído no grupo - Distúrbios do trato respiratório superior

J40-J47 Doenças respiratórias inferiores crônicas Certas doenças do trato respiratório inferior
J60-J70 Doenças pulmonares devidas a agentes 
externos

Doenças pulmonares devidas a agentes externos

J80-J84 Outras doenças respiratórias que afetam 
principalmente o interstício

Doenças respiratórias afetando principalmente o interstício 
pulmonar

J85-J86 Condições supurativas e necróticas do trato 
respiratório inferior

Agora incluído no agrupamento - Infecções pulmonares

J90-J94 Outras doenças da pleura Pleural, diaphragm and mediastinal disorders
J95-J99 Outras doenças do aparelho respiratório Certas doenças do sistema respiratório Os distúrbios respiratórios 

pós-procedimento foram transferidos para um grupo próprio. Os 
distúrbios do mediastino e do diafragma foram movidos para a 
seção de distúrbios pleurais, do diafragma e do mediastino



Capítulo 13 - Comparação da estrutura de blocos da 
CID-10 com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

K00-K14 Doenças da cavidade oral, glândulas 
salivares e maxilares

Doenças ou distúrbios do complexo orofacial

K20-K31 Doenças do esôfago, estômago e duodeno Agora em dois grupos - Doenças do esôfago e 
Doenças do estômago ou do duodeno

K35-K38 Doenças do apêndice Doenças do apêndice

K40-K46 Hernia Hernias
K50-K52 Enterite não infecciosa e colite Agora incluído nos agrupamentos - Doenças do 

intestino delgado e Doenças do intestino grosso
K55-K64 Outras doenças de intestinos Redistribuído para vários novos grupos baseados em 

sites anatômicos
K65-K67 Doenças do peritônio Doenças do peritônio
K70-K77 Doenças do fígado Doenças do fígado
K80-K87 Transtornos da vesícula biliar, trato biliar e 
pâncreas

Agora em dois grupos - Doenças de vesícula biliar ou 
tratado biliar e Doenças de pâncreas

K90-K93 Outras doenças do aparelho digestivo Redistribuído para vários grupos, incluindo distúrbios 
pós-procedimento do sistema digestivo e achados 
clínicos no sistema digestivo



Capítulo 14 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

L00-L08 Infecções da pele e tecido subcutâneo Certas desordens da pele atribuíveis a infecção ou 
infestação

L10-L14 Doenças bolhosas Renomeado Doenças imunobolhosas da pele e 
incluídas nas dermatoses inflamatórias

L20-L30 Dermatite e eczema Dermatite e eczema

L40-L45 Doenças papuloescamosas Dermatoses papuloescamosas (incluídas nas 
dermatoses inflamatórias)

L50-L54 Urticária e eritema Agora incluído nos agrupamentos - Urticária, 
angioedema e outros distúrbios da urticária e 
eritemas inflamatórios e outras dermatoses 
inflamatórias reativas

L55-L69 Transtornos relacionados à radiação da pele e tecido 

subcutâneo

Dermatoses provocadas por luz ou radiação UV

L60-L75 Distúrbios dos anexos cutâneos Distúrbios da epiderme e anexos epidérmicos

L80-L99 Outros transtornos da pele e tecido subcutâneo Redistribuído para vários grupos em todo o capítulo 

reestruturado da pele



Capítulo 15 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

M00-M25 Artropatias Artropatias

M30-M36 Transtornos sistêmicos do tecido 
conjuntivo

Movido para Doença do sistema imunológico (Ch 04)

M40-M54 Dorsopatias Condições associadas à coluna
M60-M79 Transtornos dos tecidos moles Distúrbios dos tecidos moles
M80-M94 Osteopatias e condropatias Osteopatias ou condropatias
M95-M99 Outros transtornos do tecido 
musculoesquelético e do tecido conjuntivo

Redistribuído para vários grupos, incluindo certas 
deformidades adquiridas especificadas do sistema 
músculo-esquelético ou tecido conjuntivo, não 
classificados em outro lugar e distúrbios 
osteomusculares pós-procedimento, não 
classificados em outra parte



Capítulo 16 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

N00-N08 Doenças glomerulares Doenças glomerulares - localizadas nas doenças do 
sistema urinário

N10-N16 Doenças renais-tubulo-intersticiais Doenças tubulo-intersticiais renais - localizadas nas 
Doenças do sistema urinário

N17-N19 Insuficiência Renal Insuficiência renal - localizada nas doenças do 
sistema urinário

N20- N23 Urolitíase Urolitíase - localizada nas doenças do sistema 
urinário

N25-N29 Outros transtornos do rim e do ureter Certas desordens especificadas de rim ou ureter -
localizadas nas Doenças do sistema urinário

N30-N39 Outras doenças do sistema urinário Certas doenças especificadas do sistema urinário -
permanece semelhante à CID-10



Capítulo 16 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 com a 
estrutura equivalente da CID-11 (Cont)

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

N40-N51 Doenças dos órgãos genitais masculinos Doenças dos órgãos genitais masculinos - permanece 
semelhante à CID-10

N60-N64 Transtornos da mama Transtornos da mama - permanece semelhante à CID-
10

N70-N77 Doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos 
femininos

Distúrbios inflamatórios do trato genital feminino -
Classificados para Doenças do sistema genital 
feminino

N80-N98 Distúrbios não inflamatórios do trato 
genital feminino

Transtornos não-inflamatórios do trato genital 
feminino - Classificados como Doenças do sistema 
genital feminino

N99 Outros transtornos do aparelho geniturinário Outros distúrbios do aparelho geniturinário -
Distúrbios pós-procedimento do sistema 
geniturinário foram retirados desta seção para ser 
um grupo próprio



Capítulo 17 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

Códigos da categoria Saúde Mental F52 Disfunção sexual, 
não causada por distúrbio orgânico ou doença

Disfunções sexuais

Códigos da categoria Saúde Mental F52 Disfunção sexual, 
não causada por distúrbio ou doença orgânica e 
categoria Genitourinária N94 Dor e outras condições 
associadas aos órgãos genitais femininos e ciclo 
menstrual

Distúrbios da dor sexual

Códigos da categoria Saúde Mental F64 Transtornos da 
Identidade de Gênero

Incongruência de gênero



Capítulo 18 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

O00-O08 Gravidez com resultado abortivo Resultado abortivo da gravidez

O10-O16 Edema, proteinúria e distúrbios hipertensivos 
na gravidez, parto e puerpério

Edema, proteinúria ou distúrbios hipertensivos na 
gravidez, no parto ou no puerpério

O20-O29 Outros transtornos maternos relacionados 
predominantemente à gravidez

Certas perturbações maternas especificadas, 
predominantemente relacionadas com a gravidez

O30-O48 Cuidados maternos relacionados ao feto e à 
cavidade amniótica e possíveis problemas de entrega

Cuidado materno relacionado ao feto, cavidade 
amniótica ou possíveis problemas de parto

O60-O75 Complicações do trabalho de parto e parto Complicações do trabalho de parto ou parto

O80-O84 Parto Parto

O85-O92 Complicações predominantemente relacionadas 
ao puerpério

Complicações predominantemente relacionadas ao 
puerpério

O94-O99 Outras condições obstétricas, não classificadas 
em outra parte

Certas condições obstétricas, não classificadas em 
outra parte



Capítulo 19 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

P00-P04 Feto e recém-nascido afetados por fatores 
maternos e por complicações da gravidez, parto e parto

Feto ou recém-nascido afetados por fatores maternos 
ou por complicações da gravidez, parto ou parto

P05-P08 Transtornos relacionados à duração da 
gestação e crescimento fetal

Transtornos do recém-nascido relacionados à duração 
da gestação ou ao crescimento fetal

P10-P15 Trauma do Nascimento Ferimento de nascimento

P20-P29 Distúrbios respiratórios e cardiovasculares 
específicos do período perinatal

Dividido em dois grupos:

Distúrbios respiratórios específicos do período 
perinatal ou neonatal

Transtornos cardiovasculares presentes no período 
perinatal ou neonatal

P35-P39 Infecções específicas do período perinatal Infecções do feto ou recém-nascido



Chapter 19 – Comparison of CID-10 block structure with CID-11 
equivalent structure cont’d

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

P50-P61 Distúrbios hemorrágicos e hematológicos do 
feto e do recém-nascido

Transtornos hemorrágicos ou hematológicos do feto ou 
recém-nascido

P70-P74 Transtornos endócrinos e metabólicos 
transitórios específicos para fetos e recém-nascidos

Transtornos endócrinos ou metabólicos transitórios 
específicos do feto ou recém-nascido

P75-P78 Doenças do sistema digestivo do feto e do 
recém-nascido

Distúrbios do sistema digestivo do feto ou recém-
nascido

P80-P83 Condições envolvendo o tegumento e 
regulação de temperatura do feto e do recém-nascido

Dividido em dois grupos:

Transtornos envolvendo o tegumento do feto ou 
recém-nascido

Violações de regulação de temperatura de recém-
nascido

P90-P96 outros transtornos originados no período 
perinatal

Certas desordens originadas no período perinatal -
Outras perturbações do estado cerebral do recém-
nascido foram transferidas para um novo grupo -
Distúrbios neurológicos específicos para o período 
perinatal ou neonatal



Capítulo 20 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 
com a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

Q00-Q07 Malformações congênitas do sistema 
nervoso

Anomalias estruturais do desenvolvimento do sistema nervoso - Um 
agrupamento sob anomalias de desenvolvimento estrutural afetando 
principalmente um sistema do corpo

Q10-Q18 Malformações congênitas dos olhos, 
ouvidos, face e pescoço

Dividido em quatro grupos separados sob anomalias de desenvolvimento 
estrutural afetando principalmente um sistema do corpo:
Anomalias do desenvolvimento estrutural do olho, pálpebra ou lacrimal
Anomalias do desenvolvimento estrutural do ouvido
Anomalias de desenvolvimento estrutural da face, boca ou dentes
Anomalias do desenvolvimento estrutural do pescoço

Q20-Q28 Malformações congênitas do sistema 
circulatório

Anomalias do desenvolvimento estrutural do sistema circulatório - Um 
agrupamento sob anomalias de desenvolvimento estrutural afetando 
principalmente um sistema do corpo

Q30-Q34 Malformações congênitas do sistema 
respiratório

Anomalias de desenvolvimento estrutural do sistema respiratório - Um 
agrupamento em Anomalias de desenvolvimento estrutural afetando 
principalmente um sistema do corpo

Q35-Q37 Fenda labial e fissura palatina Fendas do lábio, alvéolo ou palato é uma subseção no agrupamento 
Anomalias do desenvolvimento estrutural da face, boca ou dentes



Capítulo 20 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 com a 
estrutura equivalente da CID-11 (Cont)

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

Q38-Q45 Outras malformações congênitas do sistema 
digestivo

Anomalias estruturais do desenvolvimento do trato digestivo - Um 
agrupamento sob anomalias estruturais do desenvolvimento que 
afetam primeiramente um sistema do corpo

Q50-Q56 Malformações congênitas dos órgãos genitais Dividido em dois grupos separados sob anomalias de 
desenvolvimento estrutural afetando principalmente um sistema do 
corpo:

Anomalias estruturais do desenvolvimento do sistema genital 
feminino

Anomalias estruturais do desenvolvimento do sistema genital 
masculino

Q60-Q64 Malformações congênitas do sistema urinário Anomalias do desenvolvimento estrutural do sistema urinário - Um 
agrupamento sob anomalias de desenvolvimento estrutural afetando 
principalmente um sistema do corpo

Q65-Q79 Malformações congênitas e deformações do 
sistema musculoesquelético

Anomalias estruturais do desenvolvimento do esqueleto

Q80-Q89 Outras malformações congênitas Redistribuído para vários agrupamentos dentro da nova estrutura do 
capítulo

Q90-Q99 Anormalidades cromossômicas não classificadas 
em outra parte

Anomalias cromossômicas, excluindo mutações genéticas



Capítulo 21 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 com 
a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

R00-R09 Sintomas e sinais envolvendo os sistemas circulatório e 
respiratório

Dividido em dois agrupamentos:
Sintomas, sinais ou achados clínicos do sistema circulatório
Sintomas, sinais ou achados clínicos do sistema respiratório

R20-R23 Sintomas e sinais envolvendo a pele e tecido 
subcutâneo

Sintomas, sinais ou achados clínicos envolvendo a pele

R25-R29 Sintomas e sinais envolvendo os sistemas nervoso e 
musculoesquelético

Dividido em dois agrupamentos:

Sintomas, sinais ou achados clínicos do sistema nervoso

Sintomas, sinais ou achados clínicos do sistema 
musculoesquelético

R30-R39 Sintomas e sinais envolvendo o sistema urinário Sintomas, sinais ou achados clínicos do sistema geniturinário -
Agora incluídos no agrupamento Sintomas, sinais ou achados 
clínicos do aparelho geniturinário

R40-R46 Sintomas e sinais envolvendo cognição, percepção, 
estado emocional e comportamento

Reorganizado em várias subseções sob sintomas mentais ou 
comportamentais, sinais ou achados clínicos

R47-R49 Sintomas e sinais envolvendo fala e voz Sintomas, sinais ou achados clínicos de fala ou voz



Capítulo 21 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 com a 
estrutura equivalente da CID-11 (Cont)

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

R50-R69 Sintomas e sinais gerais Sintomas gerais, sinais ou achados clínicos

R70-R79 Achados anormais no exame de sangue, sem 
diagnóstico

Incluído no agrupamento Sintomas, sinais ou descobertas 
clínicas de sangue, órgãos formadores de sangue ou sistema 
imunológico

R80-R82 Achados anormais no exame da urina, sem diagnóstico Achados clínicos no exame da urina, sem diagnóstico sob o 
agrupamento Sintomas, sinais ou achados clínicos envolvendo 
o sistema urinário

R83-R89 Achados anormais no exame de outros fluidos 
corporais, substâncias e tecidos, sem diagnóstico

Achados clínicos em amostras de outros órgãos, sistemas e 
tecidos especificados sob o agrupamento Sintomas gerais, 
sinais ou achados clínicos

R90-R94 Achados anormais em diagnóstico por imagem e em 
estudos de função, sem diagnóstico

Dividido em duas subseções:

Resultados anormais de diagnóstico por imagem não 
classificados em outra parte

Resultados anormais de estudos de função de outros órgãos e 
sistemas no agrupamento Resultados anormais não 
classificados em outra parte

R95-R99 Causas mal definidas e desconhecidas da mortalidade Causas mal definidas e desconhecidas da mortalidade



Capítulo 22 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 com 
a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

S00-S09 Lesões na cabeça Lesões na cabeça

S10-S19 Lesões no pescoço Lesões no pescoço

S20-S29 Lesões no tórax Lesões no tórax

S30-S39 Lesões no abdômen, parte inferior das costas, 
coluna lombar e pelve

Lesões no abdômen, parte inferior das costas, coluna 
lombar ou pélvis

S40-S49 Lesões no ombro e no braço Lesões no ombro ou no braço

S50-S59 Lesões no cotovelo e antebraço Lesões no cotovelo ou antebraço

S60-S69 Lesões no punho e mão Lesões no punho ou mão

S70-S79 Lesões no quadril e na coxa Lesões no quadril ou na coxa

S80-S89 Lesões no joelho e perna Lesões no joelho ou na perna



Capítulo 22 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 com a 
estrutura equivalente da CID-11 (Cont)

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

S90-S99 Lesões no tornozelo e pé Lesões no tornozelo ou pé

T00-T07 Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do 
corpo

Lesões envolvendo múltiplas regiões do corpo

T08-T14 Lesões em partes não especificadas da região 
do tronco, membro ou corpo

Lesões em partes não especificadas da região do 
tronco, membro ou corpo

T15-T19 Efeitos do corpo estranho entrando pelo 
orifício natural

Efeitos do corpo estranho entrando pelo orifício 
natural

T20-T32 Queimaduras e corrosões Queimaduras

T363-T35 Geladura Geladura

T36-T50 Envenenamento por drogas, medicamentos e 
substâncias biológicas

Agora incluído sob o agrupamento principal Efeitos 
nocivos de substâncias



Capítulo 22 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 com a 
estrutura equivalente da CID-11 (Cont)

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

T51-T65 Efeitos tóxicos de substâncias principalmente 
não medicinais como fonte

Agora incluído sob o agrupamento principal Efeitos 
nocivos de substâncias

T66-T78 Outros efeitos não especificados de causas 
externas

Outros efeitos ou não especificados de causas 
externas

T79 Certas complicações precoces do trauma Agora incluído sob o agrupamento principal Outros 
ou efeitos não especificados de causas externas

T80-T88 Complicações de cuidados médicos e 
cirúrgicos, não classificados em outra parte

Lesões ou danos decorrentes de cuidados médicos ou 
cirúrgicos, não classificados em outra parte

T90-T98 Sequelas de lesões, envenenamentos e outras 
consequências de causas externas

Redistribuído para o agrupamento específico do 
corpo como termos de índice. As sequelas serão 
agora indicadas por um modificador de código de 
extensão.



Capítulo 23 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 com 
a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

V01-X59 Acidentes Redistribuído para os principais grupos de causas não intencionais, Auto-
mutilação intencional, Ataque e Intenção desconhecida

X60-X84 Auto-mutilação intencional Auto-mutilação intencional

X85-Y09 Assalto Assalto

Y10-Y34 Evento de intenção indeterminada Intenção desconhecida

Y35-Y36 Intervenção legal e operações de guerra Dividido em dois grupos:
Intervenção Legal
Conflito armado

Y40-Y84 Complicações do atendimento médico e cirúrgico Causas de danos ou lesões relacionados à saúde

Y85-Y89 Sequelas de causas externas de morbidade e 
mortalidade

Redistribuído para o grupo específico de causas externas como termos 
de índice. Seqüelas, ou causa de efeito tardio também podem ser 
indicadas por um modificador de código de extensão

Y90-Y98 Fatores complementares relacionados às causas 
de morbidade e mortalidade classificadas em outra parte

As entidades deste bloco são agora encontradas no Capítulo 21 
Sintomas, sinais e achados clínicos (por exemplo, achados no nível de 
álcool no sangue) ou foram adicionados aos códigos de extensão (por 
exemplo, condição nosocomial).



Capítulo 24 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 com 
a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

Z00-Z13 Pessoas em contato com serviços de saúde para exame 
e investigação

Contato com os sistemas de saúde para fins de exame ou investigação -
uma seção sob o agrupamento Razões para contato com o sistema de 
saúde

Z20-Z29 Pessoas com riscos potenciais para a saúde relacionados 
com doenças transmissíveis

Contato com ou exposição a doenças transmissíveis - uma seção sob o 
agrupamento Razões para contato com o sistema de saúde

Z30-Z39 Pessoas em contato com serviços de saúde em 
circunstâncias relacionadas à reprodução

Contato com os serviços de saúde por motivos associados a doenças 
reprodutivas - uma seção sob o agrupamento Razões para contato com o 
sistema de saúde

Z40-Z54 Pessoas em contato com serviços de saúde para 
procedimentos específicos e assistência médica

Dividido em duas novas seções, sob razões de contato com o sistema de 
saúde:

Contato com os serviços de saúde para intervenções cirúrgicas específicas

Contato com serviços de saúde para intervenções não cirúrgicas que não 
envolvam dispositivos

Z55-Z65 Pessoas com riscos potenciais à saúde relacionados a 
circunstâncias socioeconômicas e psicossociais

Reorganizado e agora aparece sob o principal agrupamento de fatores que 
influenciam o estado de saúde

Z70-Z76 Pessoas que enfrentam serviços de saúde em outras 
circunstâncias

Reorganizado e agora aparece sob o principal agrupamento de fatores que 
influenciam o estado de saúde

Z80-Z99 Pessoas com riscos potenciais à saúde relacionados à 
história familiar e pessoal e a certas condições que influenciam o 
estado de saúde

Reorganizado e agora aparece sob o principal agrupamento de fatores que 
influenciam o estado de saúde



Capítulo 25 - Comparação da estrutura de blocos da CID-10 com 
a estrutura equivalente da CID-11

Cabeçalho do bloco CID-10 Equivalente CID-11

U00-U49 Atribuição provisória de novas doenças de 
etiologia incerta ou uso de emergência

Dividido em duas novas seções:

Designação provisória internacional de novas doenças de 
etiologia incerta

Atribuição provisória nacional de novas doenças de 
etiologia incerta

U82-U85 Resistência a drogas antimicrobianas e 
antineoplásicas

Mudou-se para o Capítulo 21 com o novo título 
Descoberta de microorganismos resistentes a drogas 
antimicrobianas


