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A Classificação Internacional 
de Intervenções de Saúde 

(ICHI)  





Escopo da ICHI - Classificação Internacional de Intervenções de Saúde 

• Desenvolvida para relatar e analisar intervenções de saúde 
para fins estatísticos.  

• Uma intervenção de saúde é um ato realizado para, com ou 
em nome de uma pessoa ou população cuja finalidade é 
avaliar, melhorar, manter, promover ou modificar condições 
de saúde, funcionamento ou saúde.  

• ICHI cobre intervenções realizadas por uma ampla gama de 
provedores em todo o escopo dos sistemas de saúde e inclui 
intervenções sobre: diagnóstico, medicina, cirurgia, saúde 
mental, atenção primária, saúde aliada, apoio funcional, 
reabilitação, medicina tradicional e saúde pública. 
 



Classificação se desenvolve em 3 eixos 

• Alvo - a entidade na qual a Ação é executada 

• Ação - uma ação feita por um ator para um alvo, e  

• Meio - os processos e métodos pelos quais a Ação é 
executada.  

• Códigos de extensão, incluindo listas de produtos 
terapêuticos, produtos assistenciais e medicamentos, são 
fornecidos para permitir que os usuários descrevam detalhes 
adicionais sobre a intervenção, além do código ICHI relevante.  

• Uma sintaxe simples e lógica foi adotada para vincular 
códigos-tronco e códigos de extensão da ICHI, intervenções 
realizadas em conjunto e pacotes de intervenções. 

 



Browser da Classificação Internacional de 
Intervenções de Saúde - ICHI 

• Alvo 
• Ação 
• Meio 
• Códigos de 

extensão 

https://mitel.dimi.uniud.it/ichi/ 



Alvo - Angiocardiografia das estruturas do lado esquerdo do coração  

 



Ação terapêutica – transplante de fígado 



Situação atual 

• A versão beta-2 da ICHI foi lançada em outubro de 
2018. Outros testes serão realizados durante 2019 e, 
uma vez finalizados, a ICHI estará disponível 
gratuitamente para adoção pelos Estados Membros. 

 

• O número de intervenções na ICHI e, 
consequentemente, o nível de detalhe 
(granularidade) da classificação, foi determinado em 
relação aos casos de uso para ICHI e a necessidade 
de estabilidade da classificação ao longo do tempo. 

 



Pode ser a linguagem comum para 
procedimentos? 

• Tabelas de procedimento usadas no Brasil 

 

– SUS – SIGTAP 

– ANS – TUSS 

– Privados não regulados – CBHPM - AMB 
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