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 1 – INTRODUÇÃO 

 O  Hospital  Estadual  de  Doenças  Tropicais  Dr.  Anuar  Auad  –  HDT  é  uma  unidade  de  Ensino,  pesquisa  e 
 extensão  universitária  de  complexidade  técnica  em  nível  de  atenção  terciária.  Integra  o  SUS  como  uma  unidade 
 especializada  em  média  e  alta  complexidade,  com  prioridade  para  as  doenças  infecciosas,  infecto-contagiosas  e 
 dermatológicas em pacientes pediátricos e adultos para tratamento clínico conforme especificidades. 

 O  hospital  é  referência  para  todo  o  estado  de  Goiás  como  unidade  de  assistência  hospitalar  em  regime  de 
 internação,  com  funcionamento  ininterrupto  07  dias  por  semana,  24  horas  por  dia  e  atendimento  ambulatorial  de 
 segunda a sexta feira das 7:00 às 19:00h. 
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 2 – APLICAÇÃO 

 Este  protocolo  visa  definir  critérios  e  perfis  para  o  atendimento  ambulatorial  nas  especialidades  de 
 Infectologia  e  Dermatologia,  e  aplica-se  aos  serviços  ambulatoriais  do  Hospital  Estadual  de  Doenças  Tropicais  Dr  Anuar 
 Auad -HDT. 

    3 – ABRANGÊNCIA 

    Abrangência estadual, sendo o acesso disponível aos 246 municípios do Estado de Goiás. 

 4 – SERVIÇOS OFERTADOS 
 4.1 – CONSULTAS AMBULATORIAIS 

 Considerando  o  perfil  do  Hospital  Estadual  de  Doenças  Tropicais  Dr  Anuar  Auad  -HDT,  e  que  o  acesso  se  dará  a 
 uma  população  específica,  os  agendamentos  serão  realizados  através  da  Central  de  Regulação  por  meio  da 
 disponibilização de vagas de  primeiras consultas nas  seguintes especialidades: 

 Procedimento 
 (SIGTAP) 

 Descrição  Especialidade  Sub 
 Especialidade 

 03.01.01.007-2  CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA  DERMATOLOGIA  N/A 
 03.01.01.007-2  CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA  INFECTOLOGIA  N/A 
 03.01.01.007-2  CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA  INFECTOLOGIA  PEDIÁTRICA 

 As agendas para acesso aos serviços ambulatoriais da Unidade Hospitalar podem ser consultadas no link: 

AGENDAS DAS UNIDADES ESTADUAIS

 PERFIL DETALHADO DE ATENDIMENTO PARA AS CONSULTAS ESPECIALIZADAS 
 4.1.1- INFECTOLOGIA / PEDIATRIA 

 Ambulatório  para  pacientes  pediátricos  com  idade  entre  zero  a  14  anos  11  meses  e  29  dias,  com  necessidade 
 de acompanhamento por patologias infecciosas. 

 Obs.:  consultas  para  recém-nascidos  expostos  ao  HIV  podem  ser  agendadas  diretamente  via  contato  com  os 
 profissionais  de  psicologia  do  Setor  de  Adesão,  através  dos  números  (62)  3201-3650  e  3201-3877,  ou  através  do 
 e-mail  adesão.hdt@isgsaude.org. 

 4.1.2- INFECTOLOGIA 
 Ambulatório  para  pacientes  adultos  (idade  de  15  anos  ou  mais),  incluindo  gestantes  com  necessidade  de 

 acompanhamento por patologias infecciosas. 
 Obs.:  consultas  para  gestantes  com  infecção  pelo  HIV  podem  ser  agendadas  diretamente  via  contato  com 

 os  profissionais  de  psicologia  do  Setor  de  Adesão,  através  dos  números  (62)  3201-3650  e  3201-3877,  ou  através  do 
 e-mail  adesã  o.hdt@isgsaude.org  . 

 4.1.3- INFECTOLOGIA – P.R.E.P (PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO AO HIV) 
 Ambulatório  des�nado  a  pacientes  maiores  de  18  anos  com  comportamento  sexual  de  risco  para  exposição 

 ao  vírus  HIV  (homossexuais  e  outros  homens  que  fazem  sexo  com  homens  (HSH),  pessoas  trans,  profissionais  do  sexo  e 
 parcerias sorodiscordantes), com indicação de profilaxia. 

 Público:  demanda  espontânea  via  agendamento  diretamente  na  recepção  do  ambulatório  ou  através  do 
 tele agendamento através do número (62) 3282-6161, e pacientes referenciados internamente (interconsulta). 

 4.1.4- DERMATOLOGIA 
 Ambulatório  para  pacientes  adultos  e  pediátricos  com  necessidade  de  acompanhamento  por  patologias 

 dermatológicas  . 
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 4.2- SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT 

 O  HDT  disponibiliza  à  Rede  Assistencial,  de  acordo  com  os  fluxos  estabelecidos  pelos  Complexo  Regulador, 
 exames de RADIOGRAFIA e TOMOGRAFIA, de acordo com os seguintes códigos: 

 DESCRIÇÃO  Código do 
 Procedimento 

 (SIGTAP) 
 RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS  02.04.01.003-9 
 RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR  02.04.01.004-7 
 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL  02.04.01.005-5 
 RADIOGRAFIA DE CAVUM  02.04.01.006-3 
 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)  02.04.01.007-1 
 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)  02.04.01.008-0 
 RADIOGRAFIA DE LARINGE  02.04.01.009-8 
 RADIOGRAFIA DE MASTOIDE / ROCHEDOS (BILATERAL)  02.04.01.010-1 
 RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)  02.04.01.011-0 
 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)  02.04.01.012-8 
 RADIOGRAFIA DE REGIAO ORBITARIA (CORPO ESTRANHO)  02.04.01.013-6 
 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)  02.04.01.014-4 
 RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)  02.04.01.015-2 
 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)  02.04.02.003-4 
 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)  02.04.02.004-2 
 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA  02.04.02.005-0 
 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA  02.04.02.006-9 
 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)  02.04.02.007-7 
 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA  02.04.02.008-5 
 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)  02.04.02.009-3 
 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR  02.04.02.010-7 
 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA  02.04.02.011-5 
 RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA  02.04.02.012-3 
 RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL ( PARA/ ESCOLIOSE)  02.04.02.013-1 
 RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)  02.04.03.007-2 
 RADIOGRAFIA DE ESTERNO  02.04.03.009-9 
 RADIOGRAFIA DE MEDIASTINO (PA E PERFIL)  02.04.03.010-2 
 RADIOGRAFIA DE PNEUMOMEDIASTINO  2.04.03.011-0 
 RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDOTICA)  02.04.03.012-9 
 RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA + INSPIRAÇÃO + EXPIRAÇÃO + LATERAL)  02.04.03.013-7 
 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)  02.04.03.014-5 
 RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA E PERFIL)  02.04.03.015-3 
 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)  02.04.03.016-1 
 RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA)  02.04.03.017-0 
 RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO  02.04.04.001-9 
 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR  02.04.04.002-7 
 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL  02.04.04.003-5 
 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR  02.04.04.004-3 
 RADIOGRAFIA DE BRACO  02.04.04.005-1 
 RADIOGRAFIA DE CLAVICULA  02.04.04.006-0 
 RADIOGRAFIA DE COTOVELO  02.04.04.007-8 
 RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO  02.04.04.008-6 
 RADIOGRAFIA DE MÃO  02.04.04.009-4 
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 RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE ÓSSEA)  02.04.04.010-8 
 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)  02.04.04.011-6 
 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)  02.04.04.012-4 

 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)  02.04.05.011-1 
 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)  02.04.05.012-0 

 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)  02.04.05.013-8 
 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL  02.04.06.006-0 
 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA  02.04.06.007-9 
 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA  02.04.06.008-7 
 RADIOGRAFIA DE BACIA  02.04.06.009-5 
 RADIOGRAFIA DE CALCANEO  02.04.06.010-9 
 RADIOGRAFIA DE COXA  02.04.06.011-7 
 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)  02.04.06.012-5 
 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)  02.04.06.013-3 
 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAl+OBLIQUA  3 AXIAIS)  02.04.06.014-1 
 RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PÉ  02.04.06.015-0 
 RADIOGRAFIA DE PERNA  02.04.06.016-8 
 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL  02.06.01.001-0 
 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA  02.06.01.002-8 
 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA  02.06.01.003-6 
 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES 
 TEMPORO-MANDIBULARES 

 02.06.01.004-4 

 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO  02.06.01.005-2 
 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA  02.06.01.006-0 
 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO  02.06.01.007-9 
 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR  02.06.02.001-5 
 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES - (BRAÇO,ANTEBRAÇO, MÃO, 
 COXA, PERNA, PÉ) 

 02.06.02.002-3 

 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX  02.06.02.003-1 
 TOMOGRAFIA DE HEMITORAX, PULMÃO OU DO MEDIASTINO  02.06.02.004-0 
 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR  02.06.03.001-0 
 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR  02.06.03.002-9 

 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR  02.06.03.003-7 

 CIDs ATENDIDOS PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DE PRIMEIRA VEZ, CONFORME ESPECIALIDADE 

 ●  INFECTOLOGIA GERAL 
 A15 Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica 
 A15.0 Tuberculose pulmonar, com confirmação por exame microscópico da expectoração, com ou sem cultura 
 A15.1 Tuberculose pulmonar, com confirmação somente por cultura 
 A15.2 Tuberculose pulmonar, com confirmação histológica 
 A15.3 Tuberculose pulmonar, com confirmação por meio não especificado 
 A15.4 Tuberculose dos gânglios intratorácicos, com confirmação bacteriológica e histológica 
 A15.5 Tuberculose da laringe, da traquéia e dos brônquios, com confirmação bacteriológica e histológica 
 A15.6 Pleuris tuberculoso, com confirmação bacteriológica e histológica 
 A15.7 Tuberculose primária das vias respiratórias, com confirmação bacteriológica e histológica 
 A15.8 Outras formas de tuberculose das vias respiratórias, com confirmação bacteriológica e histológica 
 A15.9 Tuberculose não especificada das vias respiratórias, com confirmação bacteriológica e histológica 
 A16 Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica 
 A16.0 Tuberculose pulmonar com exames bacteriológico e histológico nega�vos 
 A16.1 Tuberculose pulmonar, sem realização de exame bacteriológico ou histológico 

 Versão 01  Protocolo de Regulação do Acesso Ambulatorial e Ele�vo  Página  5  de  26 
 Ouvidoria SUS – ouvidoria.saude@goias.gov.br – 0800 643 3700 

https://www.qualcid.com.br/cid/a15/tuberculose-respiratoria-com-confirmacao-bacteriologica-e-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a150/tuberculose-pulmonar-com-confirmacao-por-exame-microscopico-da-expectoracao-com-ou-sem-cultura
https://www.qualcid.com.br/cid/a151/tuberculose-pulmonar-com-confirmacao-somente-por-cultura
https://www.qualcid.com.br/cid/a152/tuberculose-pulmonar-com-confirmacao-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a153/tuberculose-pulmonar-com-confirmacao-por-meio-nao-especificado
https://www.qualcid.com.br/cid/a154/tuberculose-dos-ganglios-intratoracicos-com-confirmacao-bacteriologica-e-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a155/tuberculose-da-laringe-da-traqueia-e-dos-bronquios-com-confirmacao-bacteriologica-e-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a156/pleuris-tuberculoso-com-confirmacao-bacteriologica-e-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a157/tuberculose-primaria-das-vias-respiratorias-com-confirmacao-bacteriologica-e-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a158/outras-formas-de-tuberculose-das-vias-respiratorias-com-confirmacao-bacteriologica-e-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a159/tuberculose-nao-especificada-das-vias-respiratorias-com-confirmacao-bacteriologica-e-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a16/tuberculose-das-vias-respiratorias-sem-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a160/tuberculose-pulmonar-com-exames-bacteriologico-e-histologico-negativos
https://www.qualcid.com.br/cid/a161/tuberculose-pulmonar-sem-realizacao-de-exame-bacteriologico-ou-histologico
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 A16.2 Tuberculose pulmonar, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica 
 A16.3 Tuberculose dos gânglios intratorácicos, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica 
 A16.4 Tuberculose da laringe, da traquéia e dos brônquios, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica 
 A16.5 Pleurisia tuberculosa, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica 
 A16.7 Tuberculosa respiratória primária sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica 
 A16.8 Outras formas de tuberculose das vias respiratórias, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica 
 A16.9 Tuberculose respiratória, não especificada, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica 
 A18 Tuberculose de outros órgãos 
 A18.0 Tuberculose óssea e das ar�culações 
 A18.1 Tuberculose do aparelho geniturinário 
 A18.2 Linfadenopa�a tuberculosa periférica 
 A18.3 Tuberculose do intes�no, do peritônio e dos gânglios mesentéricos 
 A18.4 Tuberculose de pele e do tecido celular subcutâneo 
 A18.5 Tuberculose do olho 
 A18.6 Tuberculose do ouvido 
 A18.7 Tuberculose das supra-renais 
 A18.8 Tuberculose de outros órgãos especificados 
 A19 Tuberculose miliar 
 A19.0 Tuberculose miliar aguda de localização única e especificada 
 A19.1 Tuberculose miliar aguda de múl�plas localizações 
 A19.2 Tuberculose miliar aguda não especificada 
 A19.8 Outras tuberculoses miliares 
 A19.9 Tuberculose miliar não especificada 
 A42 Ac�nomicose 
 A42.0 Ac�nomicose pulmonar 
 A42.1 Ac�nomicose abdominal 
 A42.2 Ac�nomicose cervicofacial 
 A42.8 Outras formas de ac�nomicose 
 42.9 Ac�nomicose não especificada 
 A43 Nocardiose 
 A43.0 Nocardiose pulmonar 
 A43.1 Nocardiose cutânea 
 A43.8 Outras formas de nocardiose 
 A43.9 Nocardiose não especificada 
 A44 Bartonelose 
 A44.0 Bartonelose sistêmica 
 A44.1 Bartonelose cutânea e cutâneo-mucosa 
 A44.8 Outras formas de bartonelose 
 A44.9 Bartonelose não especificada 
 A51 Sífilis precoce 
 A51.0 Sífilis genital primária 
 A51.1 Sífilis anal primária 
 A51.2 Sífilis primária de outras localizações 
 A51.3 Sífilis secundária da pele e das mucosas 
 A51.4 Outras formas de sífilis secundária 
 A51.5 Sífilis precoce latente 
 A51.9 Sífilis precoce não especificada 
 A52 Sífilis tardia 
 A52.7 Outras formas de sífilis tardia sintomá�ca 
 A52.8 Sífilis tardia latente 
 A52.9 Sífilis tardia não especificada 
 A53 Outras formas e as não especificadas da sífilis 
 A53.0 Sífilis latente, não especificada se recente ou tardia 
 A53.9 Sífilis não especificada 
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https://www.qualcid.com.br/cid/a162/tuberculose-pulmonar-sem-mencao-de-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a163/tuberculose-dos-ganglios-intratoracicos-sem-mencao-de-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a164/tuberculose-da-laringe-da-traqueia-e-dos-bronquios-sem-mencao-de-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a165/pleurisia-tuberculosa-sem-mencao-de-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a167/tuberculosa-respiratoria-primaria-sem-mencao-de-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a168/outras-formas-de-tuberculose-das-vias-respiratorias-sem-mencao-de-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a169/tuberculose-respiratoria-nao-especificada-sem-mencao-de-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a18/tuberculose-de-outros-orgaos
https://www.qualcid.com.br/cid/a180/tuberculose-ossea-e-das-articulacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/a181/tuberculose-do-aparelho-geniturinario
https://www.qualcid.com.br/cid/a182/linfadenopatia-tuberculosa-periferica
https://www.qualcid.com.br/cid/a183/tuberculose-do-intestino-do-peritonio-e-dos-ganglios-mesentericos
https://www.qualcid.com.br/cid/a184/tuberculose-de-pele-e-do-tecido-celular-subcutaneo
https://www.qualcid.com.br/cid/a185/tuberculose-do-olho
https://www.qualcid.com.br/cid/a186/tuberculose-do-ouvido
https://www.qualcid.com.br/cid/a187/tuberculose-das-supra-renais
https://www.qualcid.com.br/cid/a188/tuberculose-de-outros-orgaos-especificados
https://www.qualcid.com.br/cid/a19/tuberculose-miliar
https://www.qualcid.com.br/cid/a190/tuberculose-miliar-aguda-de-localizacao-unica-e-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a191/tuberculose-miliar-aguda-de-multiplas-localizacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/a192/tuberculose-miliar-aguda-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a198/outras-tuberculoses-miliares
https://www.qualcid.com.br/cid/a199/tuberculose-miliar-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a42/actinomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/a420/actinomicose-pulmonar
https://www.qualcid.com.br/cid/a421/actinomicose-abdominal
https://www.qualcid.com.br/cid/a422/actinomicose-cervicofacial
https://www.qualcid.com.br/cid/a428/outras-formas-de-actinomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/a429/actinomicose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a43/nocardiose
https://www.qualcid.com.br/cid/a430/nocardiose-pulmonar
https://www.qualcid.com.br/cid/a431/nocardiose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/a438/outras-formas-de-nocardiose
https://www.qualcid.com.br/cid/a439/nocardiose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a44/bartonelose
https://www.qualcid.com.br/cid/a440/bartonelose-sistemica
https://www.qualcid.com.br/cid/a441/bartonelose-cutanea-e-cutaneo-mucosa
https://www.qualcid.com.br/cid/a448/outras-formas-de-bartonelose
https://www.qualcid.com.br/cid/a449/bartonelose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a51/sifilis-precoce
https://www.qualcid.com.br/cid/a510/sifilis-genital-primaria
https://www.qualcid.com.br/cid/a511/sifilis-anal-primaria
https://www.qualcid.com.br/cid/a512/sifilis-primaria-de-outras-localizacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/a513/sifilis-secundaria-da-pele-e-das-mucosas
https://www.qualcid.com.br/cid/a514/outras-formas-de-sifilis-secundaria
https://www.qualcid.com.br/cid/a515/sifilis-precoce-latente
https://www.qualcid.com.br/cid/a519/sifilis-precoce-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a52/sifilis-tardia
https://www.qualcid.com.br/cid/a527/outras-formas-de-sifilis-tardia-sintomatica
https://www.qualcid.com.br/cid/a528/sifilis-tardia-latente
https://www.qualcid.com.br/cid/a529/sifilis-tardia-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a53/outras-formas-e-as-nao-especificadas-da-sifilis
https://www.qualcid.com.br/cid/a530/sifilis-latente-nao-especificada-se-recente-ou-tardia
https://www.qualcid.com.br/cid/a539/sifilis-nao-especificada
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 A54 Infecção gonocócica 
 A54.0 Infecção gonocócica do trato geniturinário inferior, sem abscesso periuretral ou das glândulas acessórias 
 A54.1 Infecção gonocócica do trato geniturinário inferior, com abscesso periuretral ou das glândulas acessórias 
 A54.5 Faringite gonocócica 
 A54.6 Infecção gonocócica do ânus ou do reto 
 A54.8 Outras infecções gonocócicas 
 A54.9 Infecção gonocócica não especificada 
 A55 Linfogranuloma (venéreo) por clamídia 
 A56 Outras infecções causadas por clamídias transmi�das por via sexual 
 A56.0 Infecções por clamídias do trato geniturinário inferior 
 A56.2 Infecção por clamídias do trato geniturinário, localização não especificada 
 A56.3 Infecção do ânus e do reto por clamídias 
 A56.4 Infecção da faringe por clamídias 
 A56.8 Infecção por clamídias transmi�da por via sexual, de outras localizações 
 A57 Cancro mole 
 A58 Granuloma inguinal 
 A59 Tricomoníase 
 A59.0 Tricomoníase urogenital 
 A59.8 Outras localizações de tricomoníase 
 A59.9 Tricomoníase não especificada 
 A60 Infecções anogenitais pelo vírus do herpes [herpes simples] 
 A60.0 Infecção dos órgãos genitais e do trato geniturinário pelo vírus do herpes 
 A60.1 Infecção da margem cutânea do ânus e do reto pelo vírus do herpes 
 A60.9 Infecção anogenital não especificada pelo vírus do herpes 
 A63 Outras doenças de transmissão predominantemente sexual, não classificadas em outra parte 
 A63.0 Verrugas anogenitais (venéreas) 
 A63.8 Outras doenças especificadas de transmissão predominantemente sexual 
 A64 Doenças sexualmente transmi�das, não especificadas 
 A65 Sífilis não-venérea 
 A66 Bouba 
 A66.9 Bouba não especificada 
 A67 Pinta [carate] 
 A67.9 Pinta não especificada 
 A68 Febres recorrentes [Borrelioses] 
 A68.0 Febre recorrente transmi�da por piolhos 
 A68.1 Febre recorrente transmi�da por carrapatos 
 A68.9 Febre recorrente não especificada 
 A69 Outras infecções por espiroquetas 
 A69.1 Outras infecções de Vincent 
 A69.2 Doença de Lyme 
 A69.8 Outras infecções especificadas por espiroquetas 
 A69.9 Infecção por espiroqueta, não especificada 
 A70 Infecções causadas por Clamídia psi�aci 
 A74 Outras doenças causadas por Clamídias 
 A74.8 Outras doenças causadas por clamídias 
 A74.9 Infecção causada por clamídias não especificada 
 B00 Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples] 
 B00.2 Gengivoestoma�te e faringoamigdalite devida ao vírus do herpes 
 B00.8 Outras formas de infecção devida ao vírus do herpes 
 B00.9 Infecção não especificada devida ao vírus do herpes 
 B18 Hepa�te viral crônica 
 B18.0 Hepa�te viral crônica B com agente Delta 
 B18.1 Hepa�te crônica viral B sem agente Delta 
 B18.2 Hepa�te viral crônica C 
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https://www.qualcid.com.br/cid/a54/infeccao-gonococica
https://www.qualcid.com.br/cid/a540/infeccao-gonococica-do-trato-geniturinario-inferior-sem-abscesso-periuretral-ou-das-glandulas-acessorias
https://www.qualcid.com.br/cid/a541/infeccao-gonococica-do-trato-geniturinario-inferior-com-abscesso-periuretral-ou-das-glandulas-acessorias
https://www.qualcid.com.br/cid/a545/faringite-gonococica
https://www.qualcid.com.br/cid/a546/infeccao-gonococica-do-anus-ou-do-reto
https://www.qualcid.com.br/cid/a548/outras-infeccoes-gonococicas
https://www.qualcid.com.br/cid/a549/infeccao-gonococica-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a55/linfogranuloma-venereo-por-clamidia
https://www.qualcid.com.br/cid/a56/outras-infeccoes-causadas-por-clamidias-transmitidas-por-via-sexual
https://www.qualcid.com.br/cid/a560/infeccoes-por-clamidias-do-trato-geniturinario-inferior
https://www.qualcid.com.br/cid/a562/infeccao-por-clamidias-do-trato-geniturinario-localizacao-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a563/infeccao-do-anus-e-do-reto-por-clamidias
https://www.qualcid.com.br/cid/a564/infeccao-da-faringe-por-clamidias
https://www.qualcid.com.br/cid/a568/infeccao-por-clamidias-transmitida-por-via-sexual-de-outras-localizacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/a57/cancro-mole
https://www.qualcid.com.br/cid/a58/granuloma-inguinal
https://www.qualcid.com.br/cid/a59/tricomoniase
https://www.qualcid.com.br/cid/a590/tricomoniase-urogenital
https://www.qualcid.com.br/cid/a598/outras-localizacoes-de-tricomoniase
https://www.qualcid.com.br/cid/a599/tricomoniase-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a60/infeccoes-anogenitais-pelo-virus-do-herpes-herpes-simples
https://www.qualcid.com.br/cid/a600/infeccao-dos-orgaos-genitais-e-do-trato-geniturinario-pelo-virus-do-herpes
https://www.qualcid.com.br/cid/a601/infeccao-da-margem-cutanea-do-anus-e-do-reto-pelo-virus-do-herpes
https://www.qualcid.com.br/cid/a609/infeccao-anogenital-nao-especificada-pelo-virus-do-herpes
https://www.qualcid.com.br/cid/a630/verrugas-anogenitais-venereas
https://www.qualcid.com.br/cid/a638/outras-doencas-especificadas-de-transmissao-predominantemente-sexual
https://www.qualcid.com.br/cid/a64/doencas-sexualmente-transmitidas-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/a65/sifilis-nao-venerea
https://www.qualcid.com.br/cid/a66/bouba
https://www.qualcid.com.br/cid/a669/bouba-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a67/pinta-carate
https://www.qualcid.com.br/cid/a679/pinta-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a68/febres-recorrentes-borrelioses
https://www.qualcid.com.br/cid/a680/febre-recorrente-transmitida-por-piolhos
https://www.qualcid.com.br/cid/a681/febre-recorrente-transmitida-por-carrapatos
https://www.qualcid.com.br/cid/a689/febre-recorrente-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a69/outras-infeccoes-por-espiroquetas
https://www.qualcid.com.br/cid/a691/outras-infeccoes-de-vincent
https://www.qualcid.com.br/cid/a692/doenca-de-lyme
https://www.qualcid.com.br/cid/a698/outras-infeccoes-especificadas-por-espiroquetas
https://www.qualcid.com.br/cid/a699/infeccao-por-espiroqueta-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a70/infeccoes-causadas-por-clamidia-psittaci
https://www.qualcid.com.br/cid/a74/outras-doencas-causadas-por-clamidias
https://www.qualcid.com.br/cid/a748/outras-doencas-causadas-por-clamidias
https://www.qualcid.com.br/cid/a749/infeccao-causada-por-clamidias-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b00/infeccoes-pelo-virus-do-herpes-herpes-simples
https://www.qualcid.com.br/cid/b002/gengivoestomatite-e-faringoamigdalite-devida-ao-virus-do-herpes
https://www.qualcid.com.br/cid/b008/outras-formas-de-infeccao-devida-ao-virus-do-herpes
https://www.qualcid.com.br/cid/b009/infeccao-nao-especificada-devida-ao-virus-do-herpes
https://www.qualcid.com.br/cid/b18/hepatite-viral-cronica
https://www.qualcid.com.br/cid/b180/hepatite-viral-cronica-b-com-agente-delta
https://www.qualcid.com.br/cid/b182/hepatite-viral-cronica-c
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 B18.8 Outras hepa�tes crônicas virais 
 B18.9 Hepa�te viral crônica não especificada 
 B20 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em doenças infecciosas e parasitárias 
 B20.0 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas 
 B20.1 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas 
 B20.3 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais 
 B20.4 Doença pelo HIV resultando em candidíase 
 B20.5 Doença pelo HIV resultando em outras micoses 
 B20.7 Doença pelo HIV resultando em infecções múl�plas 
 B20.8 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias 
 B20.9 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada 
 B21 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em neoplasias malignas 
 B21.0 Doença pelo HIV resultando em sarcoma de Kaposi 
 B21.1 Doença pelo HIV resultando em linfoma de Burki� 
 B21.2 Doença pelo HIV resultando em outros �pos de linfoma não-Hodgkin 
 B21.3 Doença pelo HIV resultando em outras neoplasias malignas dos tecidos linfá�co, hematopoé�co e correlatos 
 B21.7 Doença pelo HIV resultando em múl�plas neoplasias malignas 
 B21.8 Doença pelo HIV resultando em outras neoplasias malignas 
 B21.9 Doença pelo HIV resultando em neoplasia maligna não especificada 
 B22 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças especificadas 
 B22.7 Doença pelo HIV resultando em doenças múl�plas classificadas em outra parte 
 B23 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças 
 B23.0 Síndrome de infecção aguda pelo HIV 
 B23.1 Doença pelo HIV resultando em linfadenopa�as generalizadas (persistentes) 
 B23.2 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte 
 B23.8 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas 
 B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada 
 B34 Doenças por vírus, de localização não especificada 
 B34.9 Infecção viral não especificada 
 B37 Candidíase 
 B37.0 Estoma�te por Candida 
 B37.2 Candidíase da pele e das unhas 
 B37.3 Candidíase da vulva e da vagina 
 B37.4 Candidíase de outras localizações urogenitais 
 B37.8 Candidíase de outras localizações 
 B37.9 Candidíase não especificada 
 B38 Coccidioidomicose 
 B38.1 Coccidioidomicose pulmonar crônica 
 B38.2 Coccidioidomicose pulmonar não especificada 
 B38.3 Coccidioidomicose cutânea 
 B38.8 Outras formas de coccidioidomicose 
 B38.9 Coccidioidomicose não especificada 
 B39 Histoplasmose 
 B39.1 Histoplasmose pulmonar crônica por Histoplasma capsulatum 
 B39.4 Histoplasmose não especificada por Histoplasma capsulatum 
 B39.5 Histoplasmose por Histoplasma duboisii 
 B39.9 Histoplasmose não especificada 
 B40 Blastomicose 
 B40.1 Blastomicose pulmonar crônica 
 B40.2 Blastomicose pulmonar não especificada 
 B40.3 Blastomicose cutânea 
 B40.8 Outras formas de blastomicose 
 B40.9 Blastomicose não especificada 
 B41 Paracoccidioidomicose 
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https://www.qualcid.com.br/cid/b189/hepatite-viral-cronica-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b20/doenca-pelo-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv-resultando-em-doencas-infecciosas-e-parasitarias
https://www.qualcid.com.br/cid/b200/doenca-pelo-hiv-resultando-em-infeccoes-micobacterianas
https://www.qualcid.com.br/cid/b201/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outras-infeccoes-bacterianas
https://www.qualcid.com.br/cid/b203/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outras-infeccoes-virais
https://www.qualcid.com.br/cid/b204/doenca-pelo-hiv-resultando-em-candidiase
https://www.qualcid.com.br/cid/b205/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outras-micoses
https://www.qualcid.com.br/cid/b207/doenca-pelo-hiv-resultando-em-infeccoes-multiplas
https://www.qualcid.com.br/cid/b208/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outras-doencas-infecciosas-e-parasitarias
https://www.qualcid.com.br/cid/b209/doenca-pelo-hiv-resultando-em-doenca-infecciosa-ou-parasitaria-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b21/doenca-pelo-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv-resultando-em-neoplasias-malignas
https://www.qualcid.com.br/cid/b210/doenca-pelo-hiv-resultando-em-sarcoma-de-kaposi
https://www.qualcid.com.br/cid/b211/doenca-pelo-hiv-resultando-em-linfoma-de-burkitt
https://www.qualcid.com.br/cid/b212/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outros-tipos-de-linfoma-nao-hodgkin
https://www.qualcid.com.br/cid/b213/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outras-neoplasias-malignas-dos-tecidos-linfatico-hematopoetico-e-correlatos
https://www.qualcid.com.br/cid/b217/doenca-pelo-hiv-resultando-em-multiplas-neoplasias-malignas
https://www.qualcid.com.br/cid/b218/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outras-neoplasias-malignas
https://www.qualcid.com.br/cid/b219/doenca-pelo-hiv-resultando-em-neoplasia-maligna-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b22/doenca-pelo-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv-resultando-em-outras-doencas-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/b227/doenca-pelo-hiv-resultando-em-doencas-multiplas-classificadas-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/b23/doenca-pelo-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv-resultando-em-outras-doencas
https://www.qualcid.com.br/cid/b230/sindrome-de-infeccao-aguda-pelo-hiv
https://www.qualcid.com.br/cid/b231/doenca-pelo-hiv-resultando-em-linfadenopatias-generalizadas-persistentes
https://www.qualcid.com.br/cid/b232/doenca-pelo-hiv-resultando-em-anomalias-hematologicas-e-imunologicas-nao-classificadas-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/b238/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outra-afeccoes-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/b24/doenca-pelo-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b34/doencas-por-virus-de-localizacao-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b349/infeccao-viral-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b37/candidiase
https://www.qualcid.com.br/cid/b370/estomatite-por-candida
https://www.qualcid.com.br/cid/b372/candidiase-da-pele-e-das-unhas
https://www.qualcid.com.br/cid/b373/candidiase-da-vulva-e-da-vagina
https://www.qualcid.com.br/cid/b374/candidiase-de-outras-localizacoes-urogenitais
https://www.qualcid.com.br/cid/b378/candidiase-de-outras-localizacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/b379/candidiase-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b38/coccidioidomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/b381/coccidioidomicose-pulmonar-cronica
https://www.qualcid.com.br/cid/b382/coccidioidomicose-pulmonar-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b383/coccidioidomicose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/b388/outras-formas-de-coccidioidomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/b389/coccidioidomicose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b39/histoplasmose
https://www.qualcid.com.br/cid/b391/histoplasmose-pulmonar-cronica-por-histoplasma-capsulatum
https://www.qualcid.com.br/cid/b394/histoplasmose-nao-especificada-por-histoplasma-capsulatum
https://www.qualcid.com.br/cid/b395/histoplasmose-por-histoplasma-duboisii
https://www.qualcid.com.br/cid/b399/histoplasmose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b40/blastomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/b401/blastomicose-pulmonar-cronica
https://www.qualcid.com.br/cid/b402/blastomicose-pulmonar-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b403/blastomicose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/b408/outras-formas-de-blastomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/b409/blastomicose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b41/paracoccidioidomicose
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 B41.0 Paracoccidioidomicose pulmonar 
 B41.7 Paracoccidioidomicose disseminada 
 B41.8 Outras formas de paracoccidioidomicose 
 B41.9 Paracoccidioidomicose não especificada 
 B42 Esporotricose 
 B42.0 Esporotricose pulmonar 
 B42.1 Esporotricose linfocutânea 
 B42.7 Esporotricose disseminada 
 B42.8 Outras formas de esporotricose 
 B42.9 Esporotricose não especificada 
 B43 Cromomicose e abscesso feomicó�co 
 B43.0 Cromomicose cutânea 
 B43.1 Abscesso cerebral feomicó�co 
 B43.2 Abscesso e cisto feomicó�co subcutâneos 
 B43.8 Outras formas de cromomicose 
 B43.9 Cromomicose não especificada 
 B44 Aspergilose 
 B44.1 Outras aspergiloses pulmonares 
 B44.2 Aspergilose amigdaliana 
 B44.8 Outras formas de aspergilose 
 B44.9 Aspergilose não especificada 
 B45 Criptococose 
 B45.2 Criptococose cutânea 
 B45.3 Criptococose óssea 
 B45.8 Outras formas de criptococose 
 B45.9 Criptococose não especificada 
 B46 Zigomicose 
 B46.3 Mucormicose cutânea 
 B46.5 Mucormicose não especificada 
 B46.8 Outras zigomicoses 
 B46.9 Zigomicose não especificada 
 B47 Micetoma 
 B47.0 Eumicetoma 
 B47.1 Ac�nomicetoma 
 B47.9 Micetoma não especificado 
 B55 Leishmaniose 
 B55.1 Leishmaniose cutânea 
 B55.2 Leishmaniose cutâneo-mucosa 
 B55.9 Leishmaniose não especificada 
 B58 Toxoplasmose 
 B58.0 Oculopa�a por Toxoplasma 
 B58.8 Toxoplasmose com comprome�mento de outros órgãos 
 B58.9 Toxoplasmose não especificada 
 B65 Esquistossomose [bilharziose] [Schistosomíase] 
 B65.0 Esquistossomose devida ao Schistosoma haematobium [esquistossomose urinária] 
 B65.1 Esquistossomose devida ao Schistosoma mansoni [esquistossomose intes�nal] 
 B65.2 Esquistossomose devida ao Schistosoma japonicum 
 B65.3 Derma�te por cercárias 
 B65.8 Outras esquistossomoses 
 B65.9 Esquistossomose não especificada 
 B69 Cis�cercose 
 B69.0 Cis�cercose do sistema nervoso central 
 B69.1 Cis�cercose do olho 
 B69.8 Cis�cercose de outras localizações 
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https://www.qualcid.com.br/cid/b410/paracoccidioidomicose-pulmonar
https://www.qualcid.com.br/cid/b417/paracoccidioidomicose-disseminada
https://www.qualcid.com.br/cid/b418/outras-formas-de-paracoccidioidomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/b419/paracoccidioidomicose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b42/esporotricose
https://www.qualcid.com.br/cid/b420/esporotricose-pulmonar
https://www.qualcid.com.br/cid/b421/esporotricose-linfocutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/b427/esporotricose-disseminada
https://www.qualcid.com.br/cid/b428/outras-formas-de-esporotricose
https://www.qualcid.com.br/cid/b429/esporotricose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b43/cromomicose-e-abscesso-feomicotico
https://www.qualcid.com.br/cid/b430/cromomicose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/b431/abscesso-cerebral-feomicotico
https://www.qualcid.com.br/cid/b432/abscesso-e-cisto-feomicotico-subcutaneos
https://www.qualcid.com.br/cid/b438/outras-formas-de-cromomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/b439/cromomicose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b44/aspergilose
https://www.qualcid.com.br/cid/b441/outras-aspergiloses-pulmonares
https://www.qualcid.com.br/cid/b442/aspergilose-amigdaliana
https://www.qualcid.com.br/cid/b448/outras-formas-de-aspergilose
https://www.qualcid.com.br/cid/b449/aspergilose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b45/criptococose
https://www.qualcid.com.br/cid/b452/criptococose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/b458/outras-formas-de-criptococose
https://www.qualcid.com.br/cid/b459/criptococose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b46/zigomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/b463/mucormicose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/b465/mucormicose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b468/outras-zigomicoses
https://www.qualcid.com.br/cid/b469/zigomicose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b47/micetoma
https://www.qualcid.com.br/cid/b470/eumicetoma
https://www.qualcid.com.br/cid/b471/actinomicetoma
https://www.qualcid.com.br/cid/b479/micetoma-nao-especificado
https://www.qualcid.com.br/cid/b55/leishmaniose
https://www.qualcid.com.br/cid/b551/leishmaniose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/b552/leishmaniose-cutaneo-mucosa
https://www.qualcid.com.br/cid/b559/leishmaniose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b58/toxoplasmose
https://www.qualcid.com.br/cid/b580/oculopatia-por-toxoplasma
https://www.qualcid.com.br/cid/b588/toxoplasmose-com-comprometimento-de-outros-orgaos
https://www.qualcid.com.br/cid/b589/toxoplasmose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b65/esquistossomose-bilharziose-schistosomiase
https://www.qualcid.com.br/cid/b650/esquistossomose-devida-ao-schistosoma-haematobium-esquistossomose-urinaria
https://www.qualcid.com.br/cid/b651/esquistossomose-devida-ao-schistosoma-mansoni-esquistossomose-intestinal
https://www.qualcid.com.br/cid/b652/esquistossomose-devida-ao-schistosoma-japonicum
https://www.qualcid.com.br/cid/b653/dermatite-por-cercarias
https://www.qualcid.com.br/cid/b658/outras-esquistossomoses
https://www.qualcid.com.br/cid/b659/esquistossomose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b69/cisticercose
https://www.qualcid.com.br/cid/b690/cisticercose-do-sistema-nervoso-central
https://www.qualcid.com.br/cid/b691/cisticercose-do-olho
https://www.qualcid.com.br/cid/b698/cisticercose-de-outras-localizacoes
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 B69.9 Cis�cercose não especificada 
 B74 Filariose 
 B74.0 Filariose por Wuchereria bancro�i 
 B74.1 Filariose por Brugia malayi 
 B74.2 Filariose por Brugia �mori 
 B74.3 Loaíase 
 B74.4 Mansonelose 
 B74.8 Outras filarioses 
 B74.9 Filariose não especificada 
 B97 Vírus como causa de doenças classificadas em outros capítulos 
 B97.7 Papilomavírus, como causa de doenças classificadas em outros capítulos 
 B97.8 Outros agentes virais, como causa de doenças classificadas em outros capítulos 
 L02 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz 
 L02.0 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz da face 
 L02.1 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz do pescoço 
 L02.2 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz do tronco 
 L02.3 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz da nádega 
 L02.4 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz do(s) membro(s) 
 L02.8 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz de outras localizações 
 L02.9 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz de localização não especificada 
 M90.0 Tuberculose óssea 
 N74.0 Tuberculose do colo do útero 
 N74.1 Tuberculose da pelve feminina 
 O98.0 Tuberculose complicando a gravidez, o parto e o puerpério 
 O98.1 Sífilis complicando a gravidez, o parto e o puerpério 
 O98.2 Gonorréia complicando a gravidez, o parto e o puerpério 
 O98.3  Outras  infecções  em  que  a  via  de  transmissão  é  predominantemente  sexual,  complicando  a  gravidez,  o  parto  e  o 
 puerpério 
 O98.4 Hepa�te viral complicando a gravidez, o parto e o puerpério 
 O98.5 Outras doenças virais complicando a gravidez, o parto e o puerpério 
 R50 Febre de origem desconhecida e de outras origens 
 R50.8 Outra febre especificada 
 R50.9 Febre não especificada 
 R75 Evidência laboratorial do vírus da imunodeficiência humana [HIV] 
 R76.1 Reação anormal ao teste da tuberculina 
 Z11.1 Exame especial de rastreamento de tuberculose pulmonar 
 Z11.3 Exame especial de rastreamento de infecções de transmissão predominantemente sexual 
 Z11.4 Exame especial de rastreamento de vírus da imunodeficiência humana [HIV] 
 Z11.5 Exame especial de rastreamento de outras doenças virais 
 Z20 Contato com e exposição a doenças transmissíveis 
 Z20.1 Contato com e exposição à tuberculose 
 Z20.2 Contato com e exposição a infecções de transmissão predominantemente sexual 
 Z20.4 Contato com e exposição à rubéola 
 Z20.5 Contato com e exposição à hepa�te viral 
 Z20.6 Contato com e exposição ao vírus da imunodeficiência humana [HIV] 
 Z21 Estado de infecção assintomá�ca pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] 
 Z22.4 Portador de infecções com modo de transmissão predominantemente sexual 
 Z22.5 Portador de hepa�te viral 
 Z22.6 Portador de infecção pelo vírus T-linfotrópico �po 1 [HTLV-1] 
 ·  INFECTO-PEDIATRIA 

 A15 Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica 
 A15.0 Tuberculose pulmonar, com confirmação por exame microscópico da expectoração, com ou sem cultura 
 A15.1 Tuberculose pulmonar, com confirmação somente por cultura 
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https://www.qualcid.com.br/cid/b699/cisticercose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b74/filariose
https://www.qualcid.com.br/cid/b740/filariose-por-wuchereria-bancrofti
https://www.qualcid.com.br/cid/b742/filariose-por-brugia-timori
https://www.qualcid.com.br/cid/b743/loaiase
https://www.qualcid.com.br/cid/b744/mansonelose
https://www.qualcid.com.br/cid/b748/outras-filarioses
https://www.qualcid.com.br/cid/b97/virus-como-causa-de-doencas-classificadas-em-outros-capitulos
https://www.qualcid.com.br/cid/b977/papilomavirus-como-causa-de-doencas-classificadas-em-outros-capitulos
https://www.qualcid.com.br/cid/b978/outros-agentes-virais-como-causa-de-doencas-classificadas-em-outros-capitulos
https://www.qualcid.com.br/cid/l02/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz
https://www.qualcid.com.br/cid/l020/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz-da-face
https://www.qualcid.com.br/cid/l021/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz-do-pescoco
https://www.qualcid.com.br/cid/l022/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz-do-tronco
https://www.qualcid.com.br/cid/l023/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz-da-nadega
https://www.qualcid.com.br/cid/l024/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz-dos-membros
https://www.qualcid.com.br/cid/l028/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz-de-outras-localizacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/l029/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz-de-localizacao-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/m900/tuberculose-ossea
https://www.qualcid.com.br/cid/n740/tuberculose-do-colo-do-utero
https://www.qualcid.com.br/cid/n741/tuberculose-da-pelve-feminina
https://www.qualcid.com.br/cid/o980/tuberculose-complicando-a-gravidez-o-parto-e-o-puerperio
https://www.qualcid.com.br/cid/o981/sifilis-complicando-a-gravidez-o-parto-e-o-puerperio
https://www.qualcid.com.br/cid/o982/gonorreia-complicando-a-gravidez-o-parto-e-o-puerperio
https://www.qualcid.com.br/cid/o983/outras-infeccoes-em-que-a-via-de-transmissao-e-predominantemente-sexual-complicando-a-gravidez-o-parto-e-o-puerperio
https://www.qualcid.com.br/cid/o983/outras-infeccoes-em-que-a-via-de-transmissao-e-predominantemente-sexual-complicando-a-gravidez-o-parto-e-o-puerperio
https://www.qualcid.com.br/cid/o984/hepatite-viral-complicando-a-gravidez-o-parto-e-o-puerperio
https://www.qualcid.com.br/cid/o985/outras-doencas-virais-complicando-a-gravidez-o-parto-e-o-puerperio
https://www.qualcid.com.br/cid/r50/febre-de-origem-desconhecida-e-de-outras-origens
https://www.qualcid.com.br/cid/r508/outra-febre-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/r509/febre-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/r75/evidencia-laboratorial-do-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv
https://www.qualcid.com.br/cid/r761/reacao-anormal-ao-teste-da-tuberculina
https://www.qualcid.com.br/cid/z111/exame-especial-de-rastreamento-de-tuberculose-pulmonar
https://www.qualcid.com.br/cid/z113/exame-especial-de-rastreamento-de-infeccoes-de-transmissao-predominantemente-sexual
https://www.qualcid.com.br/cid/z114/exame-especial-de-rastreamento-de-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv
https://www.qualcid.com.br/cid/z115/exame-especial-de-rastreamento-de-outras-doencas-virais
https://www.qualcid.com.br/cid/z20/contato-com-e-exposicao-a-doencas-transmissiveis
https://www.qualcid.com.br/cid/z201/contato-com-e-exposicao-a-tuberculose
https://www.qualcid.com.br/cid/z202/contato-com-e-exposicao-a-infeccoes-de-transmissao-predominantemente-sexual
https://www.qualcid.com.br/cid/z204/contato-com-e-exposicao-a-rubeola
https://www.qualcid.com.br/cid/z205/contato-com-e-exposicao-a-hepatite-viral
https://www.qualcid.com.br/cid/z206/contato-com-e-exposicao-ao-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv
https://www.qualcid.com.br/cid/z21/estado-de-infeccao-assintomatica-pelo-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv
https://www.qualcid.com.br/cid/z224/portador-de-infeccoes-com-modo-de-transmissao-predominantemente-sexual
https://www.qualcid.com.br/cid/z225/portador-de-hepatite-viral
https://www.qualcid.com.br/cid/z226/portador-de-infeccao-pelo-virus-t-linfotropico-tipo-1-htlv-1
https://www.qualcid.com.br/cid/a15/tuberculose-respiratoria-com-confirmacao-bacteriologica-e-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a150/tuberculose-pulmonar-com-confirmacao-por-exame-microscopico-da-expectoracao-com-ou-sem-cultura
https://www.qualcid.com.br/cid/a151/tuberculose-pulmonar-com-confirmacao-somente-por-cultura
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 A15.2 Tuberculose pulmonar, com confirmação histológica 
 A15.3 Tuberculose pulmonar, com confirmação por meio não especificado 
 A15.4 Tuberculose dos gânglios intratorácicos, com confirmação bacteriológica e histológica 
 A15.5 Tuberculose da laringe, da traquéia e dos brônquios, com confirmação bacteriológica e histológica 
 A15.6 Pleuris tuberculoso, com confirmação bacteriológica e histológica 
 A15.7 Tuberculose primária das vias respiratórias, com confirmação bacteriológica e histológica 
 A15.8 Outras formas de tuberculose das vias respiratórias, com confirmação bacteriológica e histológica 
 A15.9 Tuberculose não especificada das vias respiratórias, com confirmação bacteriológica e histológica 
 A16 Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica 
 A16.0 Tuberculose pulmonar com exames bacteriológico e histológico nega�vos 
 A16.1 Tuberculose pulmonar, sem realização de exame bacteriológico ou histológico 
 A16.2 Tuberculose pulmonar, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica 
 A16.3 Tuberculose dos gânglios intratorácicos, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica 
 A16.4 Tuberculose da laringe, da traquéia e dos brônquios, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica 
 A16.5 Pleurisia tuberculosa, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica 
 A16.7 Tuberculosa respiratória primária sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica 
 A16.8 Outras formas de tuberculose das vias respiratórias, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica 
 A16.9 Tuberculose respiratória, não especificada, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica 
 A18 Tuberculose de outros órgãos 
 A18.0 Tuberculose óssea e das ar�culações 
 A18.1 Tuberculose do aparelho geniturinário 
 A18.2 Linfadenopa�a tuberculosa periférica 
 A18.3 Tuberculose do intes�no, do peritônio e dos gânglios mesentéricos 
 A18.4 Tuberculose de pele e do tecido celular subcutâneo 
 A18.5 Tuberculose do olho 
 A18.6 Tuberculose do ouvido 
 A18.7 Tuberculose das supra-renais 
 A18.8 Tuberculose de outros órgãos especificados 
 A19 Tuberculose miliar 
 A19.0 Tuberculose miliar aguda de localização única e especificada 
 A19.1 Tuberculose miliar aguda de múl�plas localizações 
 A19.2 Tuberculose miliar aguda não especificada 
 A19.8 Outras tuberculoses miliares 
 A19.9 Tuberculose miliar não especificada 
 A42 Ac�nomicose 
 A42.0 Ac�nomicose pulmonar 
 A42.1 Ac�nomicose abdominal 
 A42.2 Ac�nomicose cervicofacial 
 A42.8 Outras formas de ac�nomicose 
 42.9 Ac�nomicose não especificada 
 A43 Nocardiose 
 A43.0 Nocardiose pulmonar 
 A43.1 Nocardiose cutânea 
 A43.8 Outras formas de nocardiose 
 A43.9 Nocardiose não especificada 
 A44 Bartonelose 
 A44.0 Bartonelose sistêmica 
 A44.1 Bartonelose cutânea e cutâneo-mucosa 
 A44.8 Outras formas de bartonelose 
 A44.9 Bartonelose não especificada 
 A46 Erisipela 
 A49 Infecção bacteriana de localização não especificada 
 A49.9 Infecção bacteriana não especificada 
 A50 Sífilis congênita 
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https://www.qualcid.com.br/cid/a152/tuberculose-pulmonar-com-confirmacao-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a153/tuberculose-pulmonar-com-confirmacao-por-meio-nao-especificado
https://www.qualcid.com.br/cid/a154/tuberculose-dos-ganglios-intratoracicos-com-confirmacao-bacteriologica-e-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a155/tuberculose-da-laringe-da-traqueia-e-dos-bronquios-com-confirmacao-bacteriologica-e-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a156/pleuris-tuberculoso-com-confirmacao-bacteriologica-e-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a157/tuberculose-primaria-das-vias-respiratorias-com-confirmacao-bacteriologica-e-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a158/outras-formas-de-tuberculose-das-vias-respiratorias-com-confirmacao-bacteriologica-e-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a159/tuberculose-nao-especificada-das-vias-respiratorias-com-confirmacao-bacteriologica-e-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a16/tuberculose-das-vias-respiratorias-sem-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a160/tuberculose-pulmonar-com-exames-bacteriologico-e-histologico-negativos
https://www.qualcid.com.br/cid/a161/tuberculose-pulmonar-sem-realizacao-de-exame-bacteriologico-ou-histologico
https://www.qualcid.com.br/cid/a162/tuberculose-pulmonar-sem-mencao-de-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a163/tuberculose-dos-ganglios-intratoracicos-sem-mencao-de-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a164/tuberculose-da-laringe-da-traqueia-e-dos-bronquios-sem-mencao-de-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a165/pleurisia-tuberculosa-sem-mencao-de-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a167/tuberculosa-respiratoria-primaria-sem-mencao-de-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a168/outras-formas-de-tuberculose-das-vias-respiratorias-sem-mencao-de-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a169/tuberculose-respiratoria-nao-especificada-sem-mencao-de-confirmacao-bacteriologica-ou-histologica
https://www.qualcid.com.br/cid/a18/tuberculose-de-outros-orgaos
https://www.qualcid.com.br/cid/a180/tuberculose-ossea-e-das-articulacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/a181/tuberculose-do-aparelho-geniturinario
https://www.qualcid.com.br/cid/a182/linfadenopatia-tuberculosa-periferica
https://www.qualcid.com.br/cid/a183/tuberculose-do-intestino-do-peritonio-e-dos-ganglios-mesentericos
https://www.qualcid.com.br/cid/a184/tuberculose-de-pele-e-do-tecido-celular-subcutaneo
https://www.qualcid.com.br/cid/a185/tuberculose-do-olho
https://www.qualcid.com.br/cid/a186/tuberculose-do-ouvido
https://www.qualcid.com.br/cid/a187/tuberculose-das-supra-renais
https://www.qualcid.com.br/cid/a188/tuberculose-de-outros-orgaos-especificados
https://www.qualcid.com.br/cid/a19/tuberculose-miliar
https://www.qualcid.com.br/cid/a190/tuberculose-miliar-aguda-de-localizacao-unica-e-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a191/tuberculose-miliar-aguda-de-multiplas-localizacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/a192/tuberculose-miliar-aguda-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a198/outras-tuberculoses-miliares
https://www.qualcid.com.br/cid/a199/tuberculose-miliar-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a42/actinomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/a420/actinomicose-pulmonar
https://www.qualcid.com.br/cid/a421/actinomicose-abdominal
https://www.qualcid.com.br/cid/a422/actinomicose-cervicofacial
https://www.qualcid.com.br/cid/a428/outras-formas-de-actinomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/a429/actinomicose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a43/nocardiose
https://www.qualcid.com.br/cid/a430/nocardiose-pulmonar
https://www.qualcid.com.br/cid/a431/nocardiose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/a438/outras-formas-de-nocardiose
https://www.qualcid.com.br/cid/a439/nocardiose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a44/bartonelose
https://www.qualcid.com.br/cid/a440/bartonelose-sistemica
https://www.qualcid.com.br/cid/a441/bartonelose-cutanea-e-cutaneo-mucosa
https://www.qualcid.com.br/cid/a448/outras-formas-de-bartonelose
https://www.qualcid.com.br/cid/a449/bartonelose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a46/erisipela
https://www.qualcid.com.br/cid/a49/infeccao-bacteriana-de-localizacao-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a50/sifilis-congenita
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 A50.0 Sífilis congênita precoce sintomá�ca 
 A50.1 Sífilis congênita precoce, forma latente 
 A50.2 Sífilis congênita precoce não especificada 
 A50.5 Outras formas tardias e sintomá�cas da sífilis congênita 
 A50.6 Sífilis congênita tardia latente 
 A50.7 Sífilis congênita tardia não especificada 
 A50.9 Sífilis congênita não especificada 
 A51 Sífilis precoce 
 A51.0 Sífilis genital primária 
 A51.1 Sífilis anal primária 
 A51.2 Sífilis primária de outras localizações 
 A51.3 Sífilis secundária da pele e das mucosas 
 A51.4 Outras formas de sífilis secundária 
 A51.5 Sífilis precoce latente 
 A51.9 Sífilis precoce não especificada 
 A52 Sífilis tardia 
 A52.7 Outras formas de sífilis tardia sintomá�ca 
 A52.8 Sífilis tardia latente 
 A52.9 Sífilis tardia não especificada 
 A53 Outras formas e as não especificadas da sífilis 
 A53.0 Sífilis latente, não especificada se recente ou tardia 
 A53.9 Sífilis não especificada 
 A54 Infecção gonocócica 
 A54.0 Infecção gonocócica do trato geniturinário inferior, sem abscesso periuretral ou das glândulas acessórias 
 A54.1 Infecção gonocócica do trato geniturinário inferior, com abscesso periuretral ou das glândulas acessórias 
 A54.5 Faringite gonocócica 
 A54.6 Infecção gonocócica do ânus ou do reto 
 A54.8 Outras infecções gonocócicas 
 A54.9 Infecção gonocócica não especificada 
 A55 Linfogranuloma (venéreo) por clamídia 
 A56 Outras infecções causadas por clamídias transmi�das por via sexual 
 A56.0 Infecções por clamídias do trato geniturinário inferior 
 A56.2 Infecção por clamídias do trato geniturinário, localização não especificada 
 A56.3 Infecção do ânus e do reto por clamídias 
 A56.4 Infecção da faringe por clamídias 
 A56.8 Infecção por clamídias transmi�da por via sexual, de outras localizações 
 A57 Cancro mole 
 A58 Granuloma inguinal 
 A59 Tricomoníase 
 A59.0 Tricomoníase urogenital 
 A59.8 Outras localizações de tricomoníase 
 A59.9 Tricomoníase não especificada 
 A60 Infecções anogenitais pelo vírus do herpes [herpes simples] 
 A60.0 Infecção dos órgãos genitais e do trato geniturinário pelo vírus do herpes 
 A60.1 Infecção da margem cutânea do ânus e do reto pelo vírus do herpes 
 A60.9 Infecção anogenital não especificada pelo vírus do herpes 
 A63 Outras doenças de transmissão predominantemente sexual, não classificadas em outra parte 
 A63.0 Verrugas anogenitais (venéreas) 
 A63.8 Outras doenças especificadas de transmissão predominantemente sexual 
 A64 Doenças sexualmente transmi�das, não especificadas 
 A65 Sífilis não-venérea 
 A66 Bouba 
 A66.9 Bouba não especificada 
 A67 Pinta [carate] 
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https://www.qualcid.com.br/cid/a500/sifilis-congenita-precoce-sintomatica
https://www.qualcid.com.br/cid/a501/sifilis-congenita-precoce-forma-latente
https://www.qualcid.com.br/cid/a502/sifilis-congenita-precoce-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a505/outras-formas-tardias-e-sintomaticas-da-sifilis-congenita
https://www.qualcid.com.br/cid/a506/sifilis-congenita-tardia-latente
https://www.qualcid.com.br/cid/a507/sifilis-congenita-tardia-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a509/sifilis-congenita-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a51/sifilis-precoce
https://www.qualcid.com.br/cid/a510/sifilis-genital-primaria
https://www.qualcid.com.br/cid/a511/sifilis-anal-primaria
https://www.qualcid.com.br/cid/a512/sifilis-primaria-de-outras-localizacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/a513/sifilis-secundaria-da-pele-e-das-mucosas
https://www.qualcid.com.br/cid/a514/outras-formas-de-sifilis-secundaria
https://www.qualcid.com.br/cid/a515/sifilis-precoce-latente
https://www.qualcid.com.br/cid/a519/sifilis-precoce-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a52/sifilis-tardia
https://www.qualcid.com.br/cid/a527/outras-formas-de-sifilis-tardia-sintomatica
https://www.qualcid.com.br/cid/a528/sifilis-tardia-latente
https://www.qualcid.com.br/cid/a529/sifilis-tardia-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a53/outras-formas-e-as-nao-especificadas-da-sifilis
https://www.qualcid.com.br/cid/a530/sifilis-latente-nao-especificada-se-recente-ou-tardia
https://www.qualcid.com.br/cid/a539/sifilis-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a54/infeccao-gonococica
https://www.qualcid.com.br/cid/a540/infeccao-gonococica-do-trato-geniturinario-inferior-sem-abscesso-periuretral-ou-das-glandulas-acessorias
https://www.qualcid.com.br/cid/a541/infeccao-gonococica-do-trato-geniturinario-inferior-com-abscesso-periuretral-ou-das-glandulas-acessorias
https://www.qualcid.com.br/cid/a545/faringite-gonococica
https://www.qualcid.com.br/cid/a546/infeccao-gonococica-do-anus-ou-do-reto
https://www.qualcid.com.br/cid/a548/outras-infeccoes-gonococicas
https://www.qualcid.com.br/cid/a549/infeccao-gonococica-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a55/linfogranuloma-venereo-por-clamidia
https://www.qualcid.com.br/cid/a56/outras-infeccoes-causadas-por-clamidias-transmitidas-por-via-sexual
https://www.qualcid.com.br/cid/a560/infeccoes-por-clamidias-do-trato-geniturinario-inferior
https://www.qualcid.com.br/cid/a562/infeccao-por-clamidias-do-trato-geniturinario-localizacao-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a563/infeccao-do-anus-e-do-reto-por-clamidias
https://www.qualcid.com.br/cid/a564/infeccao-da-faringe-por-clamidias
https://www.qualcid.com.br/cid/a568/infeccao-por-clamidias-transmitida-por-via-sexual-de-outras-localizacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/a57/cancro-mole
https://www.qualcid.com.br/cid/a58/granuloma-inguinal
https://www.qualcid.com.br/cid/a59/tricomoniase
https://www.qualcid.com.br/cid/a590/tricomoniase-urogenital
https://www.qualcid.com.br/cid/a598/outras-localizacoes-de-tricomoniase
https://www.qualcid.com.br/cid/a599/tricomoniase-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a60/infeccoes-anogenitais-pelo-virus-do-herpes-herpes-simples
https://www.qualcid.com.br/cid/a600/infeccao-dos-orgaos-genitais-e-do-trato-geniturinario-pelo-virus-do-herpes
https://www.qualcid.com.br/cid/a601/infeccao-da-margem-cutanea-do-anus-e-do-reto-pelo-virus-do-herpes
https://www.qualcid.com.br/cid/a609/infeccao-anogenital-nao-especificada-pelo-virus-do-herpes
https://www.qualcid.com.br/cid/a630/verrugas-anogenitais-venereas
https://www.qualcid.com.br/cid/a638/outras-doencas-especificadas-de-transmissao-predominantemente-sexual
https://www.qualcid.com.br/cid/a64/doencas-sexualmente-transmitidas-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/a65/sifilis-nao-venerea
https://www.qualcid.com.br/cid/a66/bouba
https://www.qualcid.com.br/cid/a669/bouba-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a67/pinta-carate
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 A67.9 Pinta não especificada 
 A68 Febres recorrentes [Borrelioses] 
 A68.0 Febre recorrente transmi�da por piolhos 
 A68.1 Febre recorrente transmi�da por carrapatos 
 A68.9 Febre recorrente não especificada 
 A69 Outras infecções por espiroquetas 
 A69.1 Outras infecções de Vincent 
 A69.2 Doença de Lyme 
 A69.8 Outras infecções especificadas por espiroquetas 
 A69.9 Infecção por espiroqueta, não especificada 
 A70 Infecções causadas por Clamídia psi�aci 
 A74 Outras doenças causadas por Clamídias 
 A74.8 Outras doenças causadas por clamídias 
 A74.9 Infecção causada por clamídias não especificada 
 B00 Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples] 
 B00.2 Gengivoestoma�te e faringoamigdalite devida ao vírus do herpes 
 B00.8 Outras formas de infecção devida ao vírus do herpes 
 B00.9 Infecção não especificada devida ao vírus do herpes 
 B18 Hepa�te viral crônica 
 B18.0 Hepa�te viral crônica B com agente Delta 
 B18.1 Hepa�te crônica viral B sem agente Delta 
 B18.2 Hepa�te viral crônica C 
 B18.8 Outras hepa�tes crônicas virais 
 B18.9 Hepa�te viral crônica não especificada 
 B20 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em doenças infecciosas e parasitárias 
 B20.0 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas 
 B20.1 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas 
 B20.3 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais 
 B20.4 Doença pelo HIV resultando em candidíase 
 B20.5 Doença pelo HIV resultando em outras micoses 
 B20.7 Doença pelo HIV resultando em infecções múl�plas 
 B20.8 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias 
 B20.9 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada 
 B21 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em neoplasias malignas 
 B21.0 Doença pelo HIV resultando em sarcoma de Kaposi 
 B21.1 Doença pelo HIV resultando em linfoma de Burki� 
 B21.2 Doença pelo HIV resultando em outros �pos de linfoma não-Hodgkin 
 B21.3 Doença pelo HIV resultando em outras neoplasias malignas dos tecidos linfá�co, hematopoé�co e correlatos 
 B21.7 Doença pelo HIV resultando em múl�plas neoplasias malignas 
 B21.8 Doença pelo HIV resultando em outras neoplasias malignas 
 B21.9 Doença pelo HIV resultando em neoplasia maligna não especificada 
 B22 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças especificadas 
 B22.7 Doença pelo HIV resultando em doenças múl�plas classificadas em outra parte 
 B23 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças 
 B23.0 Síndrome de infecção aguda pelo HIV 
 B23.1 Doença pelo HIV resultando em linfadenopa�as generalizadas (persistentes) 
 B23.2 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte 
 B23.8 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas 
 B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada 
 B34 Doenças por vírus, de localização não especificada 
 B34.9 Infecção viral não especificada 
 B37 Candidíase 
 B37.0 Estoma�te por Candida 
 B37.2 Candidíase da pele e das unhas 
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https://www.qualcid.com.br/cid/a679/pinta-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a68/febres-recorrentes-borrelioses
https://www.qualcid.com.br/cid/a680/febre-recorrente-transmitida-por-piolhos
https://www.qualcid.com.br/cid/a681/febre-recorrente-transmitida-por-carrapatos
https://www.qualcid.com.br/cid/a689/febre-recorrente-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a69/outras-infeccoes-por-espiroquetas
https://www.qualcid.com.br/cid/a691/outras-infeccoes-de-vincent
https://www.qualcid.com.br/cid/a692/doenca-de-lyme
https://www.qualcid.com.br/cid/a698/outras-infeccoes-especificadas-por-espiroquetas
https://www.qualcid.com.br/cid/a699/infeccao-por-espiroqueta-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/a70/infeccoes-causadas-por-clamidia-psittaci
https://www.qualcid.com.br/cid/a74/outras-doencas-causadas-por-clamidias
https://www.qualcid.com.br/cid/a748/outras-doencas-causadas-por-clamidias
https://www.qualcid.com.br/cid/a749/infeccao-causada-por-clamidias-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b00/infeccoes-pelo-virus-do-herpes-herpes-simples
https://www.qualcid.com.br/cid/b002/gengivoestomatite-e-faringoamigdalite-devida-ao-virus-do-herpes
https://www.qualcid.com.br/cid/b008/outras-formas-de-infeccao-devida-ao-virus-do-herpes
https://www.qualcid.com.br/cid/b009/infeccao-nao-especificada-devida-ao-virus-do-herpes
https://www.qualcid.com.br/cid/b18/hepatite-viral-cronica
https://www.qualcid.com.br/cid/b180/hepatite-viral-cronica-b-com-agente-delta
https://www.qualcid.com.br/cid/b182/hepatite-viral-cronica-c
https://www.qualcid.com.br/cid/b189/hepatite-viral-cronica-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b20/doenca-pelo-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv-resultando-em-doencas-infecciosas-e-parasitarias
https://www.qualcid.com.br/cid/b200/doenca-pelo-hiv-resultando-em-infeccoes-micobacterianas
https://www.qualcid.com.br/cid/b201/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outras-infeccoes-bacterianas
https://www.qualcid.com.br/cid/b203/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outras-infeccoes-virais
https://www.qualcid.com.br/cid/b204/doenca-pelo-hiv-resultando-em-candidiase
https://www.qualcid.com.br/cid/b205/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outras-micoses
https://www.qualcid.com.br/cid/b207/doenca-pelo-hiv-resultando-em-infeccoes-multiplas
https://www.qualcid.com.br/cid/b208/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outras-doencas-infecciosas-e-parasitarias
https://www.qualcid.com.br/cid/b209/doenca-pelo-hiv-resultando-em-doenca-infecciosa-ou-parasitaria-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b21/doenca-pelo-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv-resultando-em-neoplasias-malignas
https://www.qualcid.com.br/cid/b210/doenca-pelo-hiv-resultando-em-sarcoma-de-kaposi
https://www.qualcid.com.br/cid/b211/doenca-pelo-hiv-resultando-em-linfoma-de-burkitt
https://www.qualcid.com.br/cid/b212/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outros-tipos-de-linfoma-nao-hodgkin
https://www.qualcid.com.br/cid/b213/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outras-neoplasias-malignas-dos-tecidos-linfatico-hematopoetico-e-correlatos
https://www.qualcid.com.br/cid/b217/doenca-pelo-hiv-resultando-em-multiplas-neoplasias-malignas
https://www.qualcid.com.br/cid/b218/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outras-neoplasias-malignas
https://www.qualcid.com.br/cid/b219/doenca-pelo-hiv-resultando-em-neoplasia-maligna-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b22/doenca-pelo-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv-resultando-em-outras-doencas-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/b227/doenca-pelo-hiv-resultando-em-doencas-multiplas-classificadas-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/b23/doenca-pelo-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv-resultando-em-outras-doencas
https://www.qualcid.com.br/cid/b230/sindrome-de-infeccao-aguda-pelo-hiv
https://www.qualcid.com.br/cid/b231/doenca-pelo-hiv-resultando-em-linfadenopatias-generalizadas-persistentes
https://www.qualcid.com.br/cid/b232/doenca-pelo-hiv-resultando-em-anomalias-hematologicas-e-imunologicas-nao-classificadas-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/b238/doenca-pelo-hiv-resultando-em-outra-afeccoes-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/b24/doenca-pelo-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b34/doencas-por-virus-de-localizacao-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b349/infeccao-viral-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b37/candidiase
https://www.qualcid.com.br/cid/b370/estomatite-por-candida
https://www.qualcid.com.br/cid/b372/candidiase-da-pele-e-das-unhas
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 B37.3 Candidíase da vulva e da vagina 
 B37.4 Candidíase de outras localizações urogenitais 
 B37.8 Candidíase de outras localizações 
 B37.9 Candidíase não especificada 
 B38 Coccidioidomicose 
 B38.1 Coccidioidomicose pulmonar crônica 
 B38.2 Coccidioidomicose pulmonar não especificada 
 B38.3 Coccidioidomicose cutânea 
 B38.8 Outras formas de coccidioidomicose 
 B38.9 Coccidioidomicose não especificada 
 B39 Histoplasmose 
 B39.1 Histoplasmose pulmonar crônica por Histoplasma capsulatum 
 B39.4 Histoplasmose não especificada por Histoplasma capsulatum 
 B39.5 Histoplasmose por Histoplasma duboisii 
 B39.9 Histoplasmose não especificada 
 B40 Blastomicose 
 B40.1 Blastomicose pulmonar crônica 
 B40.2 Blastomicose pulmonar não especificada 
 B40.3 Blastomicose cutânea 
 B40.8 Outras formas de blastomicose 
 B40.9 Blastomicose não especificada 
 B41 Paracoccidioidomicose 
 B41.0 Paracoccidioidomicose pulmonar 
 B41.7 Paracoccidioidomicose disseminada 
 B41.8 Outras formas de paracoccidioidomicose 
 B41.9 Paracoccidioidomicose não especificada 
 B42 Esporotricose 
 B42.0 Esporotricose pulmonar 
 B42.1 Esporotricose linfocutânea 
 B42.7 Esporotricose disseminada 
 B42.8 Outras formas de esporotricose 
 B42.9 Esporotricose não especificada 
 B43 Cromomicose e abscesso feomicó�co 
 B43.0 Cromomicose cutânea 
 B43.1 Abscesso cerebral feomicó�co 
 B43.2 Abscesso e cisto feomicó�co subcutâneos 
 B43.8 Outras formas de cromomicose 
 B43.9 Cromomicose não especificada 
 B44 Aspergilose 
 B44.1 Outras aspergiloses pulmonares 
 B44.2 Aspergilose amigdaliana 
 B44.8 Outras formas de aspergilose 
 B44.9 Aspergilose não especificada 
 B45 Criptococose 
 B45.2 Criptococose cutânea 
 B45.3 Criptococose óssea 
 B45.8 Outras formas de criptococose 
 B45.9 Criptococose não especificada 
 B46 Zigomicose 
 B46.3 Mucormicose cutânea 
 B46.5 Mucormicose não especificada 
 B46.8 Outras zigomicoses 
 B46.9 Zigomicose não especificada 
 B47 Micetoma 
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https://www.qualcid.com.br/cid/b373/candidiase-da-vulva-e-da-vagina
https://www.qualcid.com.br/cid/b374/candidiase-de-outras-localizacoes-urogenitais
https://www.qualcid.com.br/cid/b378/candidiase-de-outras-localizacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/b379/candidiase-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b38/coccidioidomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/b381/coccidioidomicose-pulmonar-cronica
https://www.qualcid.com.br/cid/b382/coccidioidomicose-pulmonar-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b383/coccidioidomicose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/b388/outras-formas-de-coccidioidomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/b389/coccidioidomicose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b39/histoplasmose
https://www.qualcid.com.br/cid/b391/histoplasmose-pulmonar-cronica-por-histoplasma-capsulatum
https://www.qualcid.com.br/cid/b394/histoplasmose-nao-especificada-por-histoplasma-capsulatum
https://www.qualcid.com.br/cid/b395/histoplasmose-por-histoplasma-duboisii
https://www.qualcid.com.br/cid/b399/histoplasmose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b40/blastomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/b401/blastomicose-pulmonar-cronica
https://www.qualcid.com.br/cid/b402/blastomicose-pulmonar-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b403/blastomicose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/b408/outras-formas-de-blastomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/b409/blastomicose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b41/paracoccidioidomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/b410/paracoccidioidomicose-pulmonar
https://www.qualcid.com.br/cid/b417/paracoccidioidomicose-disseminada
https://www.qualcid.com.br/cid/b418/outras-formas-de-paracoccidioidomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/b419/paracoccidioidomicose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b42/esporotricose
https://www.qualcid.com.br/cid/b420/esporotricose-pulmonar
https://www.qualcid.com.br/cid/b421/esporotricose-linfocutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/b427/esporotricose-disseminada
https://www.qualcid.com.br/cid/b428/outras-formas-de-esporotricose
https://www.qualcid.com.br/cid/b429/esporotricose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b43/cromomicose-e-abscesso-feomicotico
https://www.qualcid.com.br/cid/b430/cromomicose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/b431/abscesso-cerebral-feomicotico
https://www.qualcid.com.br/cid/b432/abscesso-e-cisto-feomicotico-subcutaneos
https://www.qualcid.com.br/cid/b438/outras-formas-de-cromomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/b439/cromomicose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b44/aspergilose
https://www.qualcid.com.br/cid/b441/outras-aspergiloses-pulmonares
https://www.qualcid.com.br/cid/b442/aspergilose-amigdaliana
https://www.qualcid.com.br/cid/b448/outras-formas-de-aspergilose
https://www.qualcid.com.br/cid/b449/aspergilose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b45/criptococose
https://www.qualcid.com.br/cid/b452/criptococose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/b458/outras-formas-de-criptococose
https://www.qualcid.com.br/cid/b459/criptococose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b46/zigomicose
https://www.qualcid.com.br/cid/b463/mucormicose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/b465/mucormicose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b468/outras-zigomicoses
https://www.qualcid.com.br/cid/b469/zigomicose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b47/micetoma
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 B47.0 Eumicetoma 
 B47.1 Ac�nomicetoma 
 B47.9 Micetoma não especificado 
 B55 Leishmaniose 
 B55.1 Leishmaniose cutânea 
 B55.2 Leishmaniose cutâneo-mucosa 
 B55.9 Leishmaniose não especificada 
 B58 Toxoplasmose 
 B58.0 Oculopa�a por Toxoplasma 
 B58.8 Toxoplasmose com comprome�mento de outros órgãos 
 B58.9 Toxoplasmose não especificada 
 B65 Esquistossomose [bilharziose] [Schistosomíase] 
 B65.0 Esquistossomose devida ao Schistosoma haematobium [esquistossomose urinária] 
 B65.1 Esquistossomose devida ao Schistosoma mansoni [esquistossomose intes�nal] 
 B65.2 Esquistossomose devida ao Schistosoma japonicum 
 B65.3 Derma�te por cercárias 
 B65.8 Outras esquistossomoses 
 B65.9 Esquistossomose não especificada 
 B69 Cis�cercose 
 B69.0 Cis�cercose do sistema nervoso central 
 B69.1 Cis�cercose do olho 
 B69.8 Cis�cercose de outras localizações 
 B69.9 Cis�cercose não especificada 
 B74 Filariose 
 B74.0 Filariose por Wuchereria bancro�i 
 B74.1 Filariose por Brugia malayi 
 B74.2 Filariose por Brugia �mori 
 B74.3 Loaíase 
 B74.4 Mansonelose 
 B74.8 Outras filarioses 
 B74.9 Filariose não especificada 
 B95 Estreptococos e estafilococos como causa de doenças classificadas em outros capítulos 
 B96 Outros agentes bacterianos, como causa de doenças classificadas em outros capítulos 
 B97 Vírus como causa de doenças classificadas em outros capítulos 
 B97.7 Papilomavírus, como causa de doenças classificadas em outros capítulos 
 B97.8 Outros agentes virais, como causa de doenças classificadas em outros capítulos 
 L01 Impe�go 
 L01.0 Impe�go [qualquer localização] [qualquer microorganismo] 
 L02 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz 
 L02.0 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz da face 
 L02.1 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz do pescoço 
 L02.2 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz do tronco 
 L02.3 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz da nádega 
 L02.4 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz do(s) membro(s) 
 L02.8 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz de outras localizações 
 L02.9 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz de localização não especificada 
 L03 Celulite (Flegmão) 
 L03.0 Celulite de dedos das mãos e dos pés 
 L03.1 Celulite de outras partes do(s) membro(s) 
 L03.2 Celulite da face 
 L03.3 Celulite do tronco 
 L03.8 Celulite de outros locais 
 L03.9 Celulite não especificada 
 L08 Outras infecções localizadas da pele e do tecido subcutâneo 
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https://www.qualcid.com.br/cid/b470/eumicetoma
https://www.qualcid.com.br/cid/b471/actinomicetoma
https://www.qualcid.com.br/cid/b479/micetoma-nao-especificado
https://www.qualcid.com.br/cid/b55/leishmaniose
https://www.qualcid.com.br/cid/b551/leishmaniose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/b552/leishmaniose-cutaneo-mucosa
https://www.qualcid.com.br/cid/b559/leishmaniose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b58/toxoplasmose
https://www.qualcid.com.br/cid/b580/oculopatia-por-toxoplasma
https://www.qualcid.com.br/cid/b588/toxoplasmose-com-comprometimento-de-outros-orgaos
https://www.qualcid.com.br/cid/b589/toxoplasmose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b65/esquistossomose-bilharziose-schistosomiase
https://www.qualcid.com.br/cid/b650/esquistossomose-devida-ao-schistosoma-haematobium-esquistossomose-urinaria
https://www.qualcid.com.br/cid/b651/esquistossomose-devida-ao-schistosoma-mansoni-esquistossomose-intestinal
https://www.qualcid.com.br/cid/b652/esquistossomose-devida-ao-schistosoma-japonicum
https://www.qualcid.com.br/cid/b653/dermatite-por-cercarias
https://www.qualcid.com.br/cid/b658/outras-esquistossomoses
https://www.qualcid.com.br/cid/b659/esquistossomose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b69/cisticercose
https://www.qualcid.com.br/cid/b690/cisticercose-do-sistema-nervoso-central
https://www.qualcid.com.br/cid/b691/cisticercose-do-olho
https://www.qualcid.com.br/cid/b698/cisticercose-de-outras-localizacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/b699/cisticercose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b74/filariose
https://www.qualcid.com.br/cid/b740/filariose-por-wuchereria-bancrofti
https://www.qualcid.com.br/cid/b742/filariose-por-brugia-timori
https://www.qualcid.com.br/cid/b743/loaiase
https://www.qualcid.com.br/cid/b744/mansonelose
https://www.qualcid.com.br/cid/b748/outras-filarioses
https://www.qualcid.com.br/cid/b749/filariose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b95/estreptococos-e-estafilococos-como-causa-de-doencas-classificadas-em-outros-capitulos
https://www.qualcid.com.br/cid/b96/outros-agentes-bacterianos-como-causa-de-doencas-classificadas-em-outros-capitulos
https://www.qualcid.com.br/cid/b97/virus-como-causa-de-doencas-classificadas-em-outros-capitulos
https://www.qualcid.com.br/cid/b977/papilomavirus-como-causa-de-doencas-classificadas-em-outros-capitulos
https://www.qualcid.com.br/cid/b978/outros-agentes-virais-como-causa-de-doencas-classificadas-em-outros-capitulos
https://www.qualcid.com.br/cid/l01/impetigo
https://www.qualcid.com.br/cid/l010/impetigo-qualquer-localizacao-qualquer-microorganismo
https://www.qualcid.com.br/cid/l02/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz
https://www.qualcid.com.br/cid/l020/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz-da-face
https://www.qualcid.com.br/cid/l021/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz-do-pescoco
https://www.qualcid.com.br/cid/l022/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz-do-tronco
https://www.qualcid.com.br/cid/l023/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz-da-nadega
https://www.qualcid.com.br/cid/l024/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz-dos-membros
https://www.qualcid.com.br/cid/l028/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz-de-outras-localizacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/l029/abscesso-cutaneo-furunculo-e-antraz-de-localizacao-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l03/celulite-flegmao
https://www.qualcid.com.br/cid/l030/celulite-de-dedos-das-maos-e-dos-pes
https://www.qualcid.com.br/cid/l031/celulite-de-outras-partes-dos-membros
https://www.qualcid.com.br/cid/l032/celulite-da-face
https://www.qualcid.com.br/cid/l033/celulite-do-tronco
https://www.qualcid.com.br/cid/l038/celulite-de-outros-locais
https://www.qualcid.com.br/cid/l039/celulite-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l08/outras-infeccoes-localizadas-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo
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 L08.0 Piodermite 
 L08.1 Eritrasma 
 L08.8 Outras infecções localizadas, especificadas, da pele e do tecido subcutâneo 
 L08.9 Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo, não especificada 
 M90.0 Tuberculose óssea 
 N74.0 Tuberculose do colo do útero 
 N74.1 Tuberculose da pelve feminina 
 P00.2 Feto e recém-nascido afetados por doenças infecciosas e parasitárias da mãe 
 P35 Doenças virais congênitas 
 P35.0 Síndrome da rubéola congênita 
 P35.1 Infecção congênita por citomegalovirus 
 P35.2 Infecção congênita por vírus do herpes [simples] 
 P35.3 Hepa�te viral congênita 
 P35.8 Outras doenças virais congênitas 
 P35.9 Doença viral congênita não especificada 
 P37 Outras doenças infecciosas e parasitárias congênitas 
 P37.0 Tuberculose congênita 
 P37.1 Toxoplasmose congênita 
 P37.5 Candidíase neonatal 
 P37.8 Outras doenças infecciosas e parasitárias congênitas especificadas 
 P37.9 Doença infecciosa ou parasitária congênita não especificada 
 R50 Febre de origem desconhecida e de outras origens 
 R50.8 Outra febre especificada 
 R50.9 Febre não especificada 
 R75 Evidência laboratorial do vírus da imunodeficiência humana [HIV] 
 R76.1 Reação anormal ao teste da tuberculina 
 Z11.1 Exame especial de rastreamento de tuberculose pulmonar 
 Z11.3 Exame especial de rastreamento de infecções de transmissão predominantemente sexual 
 Z11.4 Exame especial de rastreamento de vírus da imunodeficiência humana [HIV] 
 Z11.5 Exame especial de rastreamento de outras doenças virais 
 Z20 Contato com e exposição a doenças transmissíveis 
 Z20.1 Contato com e exposição à tuberculose 
 Z20.2 Contato com e exposição a infecções de transmissão predominantemente sexual 
 Z20.4 Contato com e exposição à rubéola 
 Z20.5 Contato com e exposição à hepa�te viral 
 Z20.6 Contato com e exposição ao vírus da imunodeficiência humana [HIV] 
 Z21 Estado de infecção assintomá�ca pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] 
 Z22.4 Portador de infecções com modo de transmissão predominantemente sexual 
 Z22.5 Portador de hepa�te viral 
 Z22.6 Portador de infecção pelo vírus T-linfotrópico �po 1 [HTLV-1] 

 ●  DERMATOLOGIA 

 A30 Hanseníase [doença de Hansen] [lepra] 
 A30.0 Hanseníase [lepra] indeterminada 
 A30.1 Hanseníase [lepra] tuberculóide 
 A30.2 Hanseníase [lepra] tuberculóide borderline 
 A30.3 Hanseníase [lepra] dimorfa 
 A30.4 Hanseníase [lepra] lepromatosa borderline 
 A30.5 Hanseníase [lepra] lepromatosa 
 A30.8 Outras formas de hanseníase [lepra] 
 A30.9 Hanseníase [lepra] não especificada 
 B00 Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples] 
 B00.0 Eczema herpé�co 
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https://www.qualcid.com.br/cid/l080/piodermite
https://www.qualcid.com.br/cid/l081/eritrasma
https://www.qualcid.com.br/cid/l088/outras-infeccoes-localizadas-especificadas-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo
https://www.qualcid.com.br/cid/l089/infeccao-localizada-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/m900/tuberculose-ossea
https://www.qualcid.com.br/cid/n740/tuberculose-do-colo-do-utero
https://www.qualcid.com.br/cid/n741/tuberculose-da-pelve-feminina
https://www.qualcid.com.br/cid/p002/feto-e-recem-nascido-afetados-por-doencas-infecciosas-e-parasitarias-da-mae
https://www.qualcid.com.br/cid/p35/doencas-virais-congenitas
https://www.qualcid.com.br/cid/p350/sindrome-da-rubeola-congenita
https://www.qualcid.com.br/cid/p351/infeccao-congenita-por-citomegalovirus
https://www.qualcid.com.br/cid/p352/infeccao-congenita-por-virus-do-herpes-simples
https://www.qualcid.com.br/cid/p353/hepatite-viral-congenita
https://www.qualcid.com.br/cid/p358/outras-doencas-virais-congenitas
https://www.qualcid.com.br/cid/p359/doenca-viral-congenita-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/p37/outras-doencas-infecciosas-e-parasitarias-congenitas
https://www.qualcid.com.br/cid/p370/tuberculose-congenita
https://www.qualcid.com.br/cid/p371/toxoplasmose-congenita
https://www.qualcid.com.br/cid/p375/candidiase-neonatal
https://www.qualcid.com.br/cid/p378/outras-doencas-infecciosas-e-parasitarias-congenitas-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/p379/doenca-infecciosa-ou-parasitaria-congenita-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/r50/febre-de-origem-desconhecida-e-de-outras-origens
https://www.qualcid.com.br/cid/r508/outra-febre-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/r509/febre-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/r75/evidencia-laboratorial-do-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv
https://www.qualcid.com.br/cid/r761/reacao-anormal-ao-teste-da-tuberculina
https://www.qualcid.com.br/cid/z111/exame-especial-de-rastreamento-de-tuberculose-pulmonar
https://www.qualcid.com.br/cid/z113/exame-especial-de-rastreamento-de-infeccoes-de-transmissao-predominantemente-sexual
https://www.qualcid.com.br/cid/z114/exame-especial-de-rastreamento-de-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv
https://www.qualcid.com.br/cid/z115/exame-especial-de-rastreamento-de-outras-doencas-virais
https://www.qualcid.com.br/cid/z20/contato-com-e-exposicao-a-doencas-transmissiveis
https://www.qualcid.com.br/cid/z201/contato-com-e-exposicao-a-tuberculose
https://www.qualcid.com.br/cid/z202/contato-com-e-exposicao-a-infeccoes-de-transmissao-predominantemente-sexual
https://www.qualcid.com.br/cid/z204/contato-com-e-exposicao-a-rubeola
https://www.qualcid.com.br/cid/z206/contato-com-e-exposicao-ao-virus-da-imunodeficiencia-humana-hiv
https://www.qualcid.com.br/cid/z224/portador-de-infeccoes-com-modo-de-transmissao-predominantemente-sexual
https://www.qualcid.com.br/cid/z225/portador-de-hepatite-viral
https://www.qualcid.com.br/cid/z226/portador-de-infeccao-pelo-virus-t-linfotropico-tipo-1-htlv-1
https://www.qualcid.com.br/cid/a300/hanseniase-lepra-indeterminada
https://www.qualcid.com.br/cid/a301/hanseniase-lepra-tuberculoide
https://www.qualcid.com.br/cid/a302/hanseniase-lepra-tuberculoide-borderline
https://www.qualcid.com.br/cid/a303/hanseniase-lepra-dimorfa
https://www.qualcid.com.br/cid/a304/hanseniase-lepra-lepromatosa-borderline
https://www.qualcid.com.br/cid/a305/hanseniase-lepra-lepromatosa
https://www.qualcid.com.br/cid/a308/outras-formas-de-hanseniase-lepra
https://www.qualcid.com.br/cid/a309/hanseniase-lepra-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b00/infeccoes-pelo-virus-do-herpes-herpes-simples
https://www.qualcid.com.br/cid/b000/eczema-herpetico
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 B07 Verrugas de origem viral 
 B08.1 Molusco contagioso 
 B35 Dermatofitose 
 B35.0 Tinha da barba e do couro cabeludo 
 B35.1 Tinha das unhas 
 B35.2 Tinha da mão 
 B35.3 Tinha dos pés 
 B35.4 Tinha do corpo 
 B35.5 Tinha imbricada 
 B35.6 Tinea cruris 
 B35.8 Outras dermatofitoses 
 B35.9 Dermatofitose não especificada 
 B36 Outras micoses superficiais 
 B36.1 Tinha negra 
 B36.2 Piedra branca 
 B36.3 Piedra negra 
 B36.8 Outras micoses superficiais especificadas 
 B36.9 Micose superficial não especificada 
 C44 Outras neoplasias malignas da pele 
 C44.0 Neoplasia maligna da pele do lábio 
 C44.1 Neoplasia maligna da pele da pálpebra, incluindo o canto 
 C44.2 Neoplasia maligna da pele da orelha e do conduto audi�vo externo 
 C44.3 Neoplasia maligna da pele de outras partes e de partes não especificadas da face 
 C44.4 Neoplasia maligna da pele do couro cabeludo e do pescoço 
 C44.5 Neoplasia maligna da pele do tronco 
 C44.6 Neoplasia maligna da pele do membro superior, incluindo ombro 
 C44.7 Neoplasia maligna da pele do membro inferior, incluindo quadril 
 C44.8 Neoplasia maligna da pele com lesão invasiva 
 C44.9 Neoplasia maligna da pele, não especificada 
 D03 Melanoma in situ 
 D03.0 Melanoma in situ do lábio 
 D03.1 Melanoma in situ da pálpebra, incluindo o canto 
 D03.2 Melanoma in situ da orelha e do conduto audi�vo externo 
 D03.3 Melanoma in situ de outras partes, e de partes não especificadas da face 
 D03.4 Melanoma in situ do couro cabeludo e do pescoço 
 D03.5 Melanoma in situ do tronco 
 D03.6 Melanoma in situ dos membros superiores, incluindo ombro 
 D03.7 Melanoma in situ dos membros inferiores, incluindo quadril 
 D03.8 Melanoma in situ de outras localizações 
 D03.9 Melanoma in situ, não especificado 
 D04 Carcinoma in situ da pele 
 D04.0 Carcinoma in situ da pele do lábio 
 D04.1 Carcinoma in situ da pele da pálpebra, incluindo o canto 
 D04.2 Carcinoma in situ da pele da orelha e do conduto audi�vo externo 
 D04.3 Carcinoma in situ da pele de outras partes e de partes não especificadas da face 
 D04.4 Carcinoma in situ da pele do couro cabeludo e do pescoço 
 D04.5 Carcinoma in situ da pele do tronco 
 D04.6 Carcinoma in situ da pele dos membros superiores, incluindo ombro 
 D04.7 Carcinoma in situ da pele dos membros inferiores, incluindo quadril 
 D04.8 Carcinoma in situ da pele de outras localizações 
 D04.9 Carcinoma in situ da pele, não especificada 
 D22 Nevos melanocí�cos 
 D22.0 Nevo melanocí�co do lábio 
 D22.1 Nevo melanocí�co da pálpebra, incluindo o canto 
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https://www.qualcid.com.br/cid/b07/verrugas-de-origem-viral
https://www.qualcid.com.br/cid/b35/dermatofitose
https://www.qualcid.com.br/cid/b350/tinha-da-barba-e-do-couro-cabeludo
https://www.qualcid.com.br/cid/b351/tinha-das-unhas
https://www.qualcid.com.br/cid/b352/tinha-da-mao
https://www.qualcid.com.br/cid/b353/tinha-dos-pes
https://www.qualcid.com.br/cid/b354/tinha-do-corpo
https://www.qualcid.com.br/cid/b355/tinha-imbricada
https://www.qualcid.com.br/cid/b356/tinea-cruris
https://www.qualcid.com.br/cid/b358/outras-dermatofitoses
https://www.qualcid.com.br/cid/b359/dermatofitose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/b36/outras-micoses-superficiais
https://www.qualcid.com.br/cid/b361/tinha-negra
https://www.qualcid.com.br/cid/b362/piedra-branca
https://www.qualcid.com.br/cid/b363/piedra-negra
https://www.qualcid.com.br/cid/b368/outras-micoses-superficiais-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/b369/micose-superficial-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/c44/outras-neoplasias-malignas-da-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/c440/neoplasia-maligna-da-pele-do-labio
https://www.qualcid.com.br/cid/c441/neoplasia-maligna-da-pele-da-palpebra-incluindo-o-canto
https://www.qualcid.com.br/cid/c442/neoplasia-maligna-da-pele-da-orelha-e-do-conduto-auditivo-externo
https://www.qualcid.com.br/cid/c443/neoplasia-maligna-da-pele-de-outras-partes-e-de-partes-nao-especificadas-da-face
https://www.qualcid.com.br/cid/c444/neoplasia-maligna-da-pele-do-couro-cabeludo-e-do-pescoco
https://www.qualcid.com.br/cid/c445/neoplasia-maligna-da-pele-do-tronco
https://www.qualcid.com.br/cid/c446/neoplasia-maligna-da-pele-do-membro-superior-incluindo-ombro
https://www.qualcid.com.br/cid/c447/neoplasia-maligna-da-pele-do-membro-inferior-incluindo-quadril
https://www.qualcid.com.br/cid/c448/neoplasia-maligna-da-pele-com-lesao-invasiva
https://www.qualcid.com.br/cid/c449/neoplasia-maligna-da-pele-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/d03/melanoma-in-situ
https://www.qualcid.com.br/cid/d030/melanoma-in-situ-do-labio
https://www.qualcid.com.br/cid/d031/melanoma-in-situ-da-palpebra-incluindo-o-canto
https://www.qualcid.com.br/cid/d032/melanoma-in-situ-da-orelha-e-do-conduto-auditivo-externo
https://www.qualcid.com.br/cid/d033/melanoma-in-situ-de-outras-partes-e-de-partes-nao-especificadas-da-face
https://www.qualcid.com.br/cid/d034/melanoma-in-situ-do-couro-cabeludo-e-do-pescoco
https://www.qualcid.com.br/cid/d035/melanoma-in-situ-do-tronco
https://www.qualcid.com.br/cid/d036/melanoma-in-situ-dos-membros-superiores-incluindo-ombro
https://www.qualcid.com.br/cid/d037/melanoma-in-situ-dos-membros-inferiores-incluindo-quadril
https://www.qualcid.com.br/cid/d038/melanoma-in-situ-de-outras-localizacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/d039/melanoma-in-situ-nao-especificado
https://www.qualcid.com.br/cid/d04/carcinoma-in-situ-da-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/d040/carcinoma-in-situ-da-pele-do-labio
https://www.qualcid.com.br/cid/d041/carcinoma-in-situ-da-pele-da-palpebra-incluindo-o-canto
https://www.qualcid.com.br/cid/d042/carcinoma-in-situ-da-pele-da-orelha-e-do-conduto-auditivo-externo
https://www.qualcid.com.br/cid/d043/carcinoma-in-situ-da-pele-de-outras-partes-e-de-partes-nao-especificadas-da-face
https://www.qualcid.com.br/cid/d044/carcinoma-in-situ-da-pele-do-couro-cabeludo-e-do-pescoco
https://www.qualcid.com.br/cid/d045/carcinoma-in-situ-da-pele-do-tronco
https://www.qualcid.com.br/cid/d046/carcinoma-in-situ-da-pele-dos-membros-superiores-incluindo-ombro
https://www.qualcid.com.br/cid/d047/carcinoma-in-situ-da-pele-dos-membros-inferiores-incluindo-quadril
https://www.qualcid.com.br/cid/d048/carcinoma-in-situ-da-pele-de-outras-localizacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/d049/carcinoma-in-situ-da-pele-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/d22/nevos-melanociticos
https://www.qualcid.com.br/cid/d220/nevo-melanocitico-do-labio
https://www.qualcid.com.br/cid/d221/nevo-melanocitico-da-palpebra-incluindo-o-canto
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 D22.2 Nevo melanocí�co da orelha e do conduto audi�vo externo 
 D22.3 Nevo melanocí�co de outras partes e de partes não especificadas da face 
 D22.4 Nevo melanocí�co do couro cabeludo e do pescoço 
 D22.5 Nevo melanocí�co do tronco 
 D22.6 Nevo melanocí�co dos membros superiores, incluindo ombro 
 D22.7 Nevo melanocí�co dos membros inferiores, incluindo quadril 
 D22.9 Nevo melanocí�co, não especificado 
 D23 Outras neoplasias benignas da pele 
 D23.0 Neoplasia benigna da pele dos lábios 
 D23.1 Neoplasia benigna da pele da pálpebra, incluindo o canto 
 D23.2 Neoplasia benigna da pele da orelha e do conduto audi�vo externo 
 D23.3 Neoplasia benigna da pele de outras partes e de partes não especificadas da face 
 D23.4 Neoplasia benigna da pele do couro cabeludo e do pescoço 
 D23.5 Neoplasia benigna da pele do tronco 
 D23.6 Neoplasia benigna da pele dos membros superiores, incluindo o ombro 
 D23.7 Neoplasia benigna da pele dos membros inferiores, incluindo o quadril 
 D23.9 Neoplasia benigna da pele, não especificada 
 D48.5 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele 
 L10 Pênfigo 
 L10.0 Pênfigo vulgar 
 L10.1 Pênfigo vegetante 
 L10.2 Pênfigo foliáceo 
 L10.3 Pênfigo brasileiro [fogo selvagem] 
 L10.4 Pênfigo eritematoso 
 L10.5 Pênfigo induzido por drogas 
 L10.8 Outras formas de pênfigo 
 L10.9 Pênfigo, não especificado 
 L11 Outras afecções acantolí�cas 
 L11.0 Ceratose folicular adquirida 
 L11.1 Dermatose acantolí�ca transitória [Grover] 
 L11.8 Outras afecções acantolí�cas especificadas 
 L11.9 Afecções acantolí�cas não especificadas 
 L12 Penfigóide 
 L12.0 Penfigóide bolhoso 
 L12.1 Penfigóide cicatricial 
 L12.2 Doença bolhosa crônica da infância 
 L12.3 Epidermólise bolhosa adquirida 
 L12.8 Outras formas de penfigóide 
 L12.9 Penfigóide, não especificado 
 L13 Outras afecções bolhosas 
 L13.0 Derma�te herpe�forme 
 L13.1 Derma�te pustular subcorneana 
 L13.8 Outras afecções bolhosas especificadas 
 L13.9 Doença bolhosa, não especificada 
 L14 Afecções bolhosas em doenças classificadas em outra parte 
 L20 Derma�te atópica 
 L20.0 Prurigo de Besnier 
 L20.8 Outras derma�tes atópicas 
 L20.9 Derma�te atópica, não especificada 
 L23 Derma�tes alérgicas de contato 
 L23.0 Derma�te alérgica de contato devida a metais 
 L23.1 Derma�te alérgica de contato devida a adesivos 
 L23.2 Derma�te alérgica de contato devida a cosmé�cos 
 L23.3 Derma�te alérgica de contato devido a drogas em contato com a pele 
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https://www.qualcid.com.br/cid/d222/nevo-melanocitico-da-orelha-e-do-conduto-auditivo-externo
https://www.qualcid.com.br/cid/d223/nevo-melanocitico-de-outras-partes-e-de-partes-nao-especificadas-da-face
https://www.qualcid.com.br/cid/d224/nevo-melanocitico-do-couro-cabeludo-e-do-pescoco
https://www.qualcid.com.br/cid/d225/nevo-melanocitico-do-tronco
https://www.qualcid.com.br/cid/d226/nevo-melanocitico-dos-membros-superiores-incluindo-ombro
https://www.qualcid.com.br/cid/d227/nevo-melanocitico-dos-membros-inferiores-incluindo-quadril
https://www.qualcid.com.br/cid/d229/nevo-melanocitico-nao-especificado
https://www.qualcid.com.br/cid/d23/outras-neoplasias-benignas-da-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/d230/neoplasia-benigna-da-pele-dos-labios
https://www.qualcid.com.br/cid/d231/neoplasia-benigna-da-pele-da-palpebra-incluindo-o-canto
https://www.qualcid.com.br/cid/d232/neoplasia-benigna-da-pele-da-orelha-e-do-conduto-auditivo-externo
https://www.qualcid.com.br/cid/d233/neoplasia-benigna-da-pele-de-outras-partes-e-de-partes-nao-especificadas-da-face
https://www.qualcid.com.br/cid/d234/neoplasia-benigna-da-pele-do-couro-cabeludo-e-do-pescoco
https://www.qualcid.com.br/cid/d235/neoplasia-benigna-da-pele-do-tronco
https://www.qualcid.com.br/cid/d236/neoplasia-benigna-da-pele-dos-membros-superiores-incluindo-o-ombro
https://www.qualcid.com.br/cid/d237/neoplasia-benigna-da-pele-dos-membros-inferiores-incluindo-o-quadril
https://www.qualcid.com.br/cid/d239/neoplasia-benigna-da-pele-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/d485/neoplasia-de-comportamento-incerto-ou-desconhecido-da-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/l10/penfigo
https://www.qualcid.com.br/cid/l100/penfigo-vulgar
https://www.qualcid.com.br/cid/l101/penfigo-vegetante
https://www.qualcid.com.br/cid/l102/penfigo-foliaceo
https://www.qualcid.com.br/cid/l103/penfigo-brasileiro-fogo-selvagem
https://www.qualcid.com.br/cid/l104/penfigo-eritematoso
https://www.qualcid.com.br/cid/l105/penfigo-induzido-por-drogas
https://www.qualcid.com.br/cid/l108/outras-formas-de-penfigo
https://www.qualcid.com.br/cid/l109/penfigo-nao-especificado
https://www.qualcid.com.br/cid/l11/outras-afeccoes-acantoliticas
https://www.qualcid.com.br/cid/l110/ceratose-folicular-adquirida
https://www.qualcid.com.br/cid/l111/dermatose-acantolitica-transitoria-grover
https://www.qualcid.com.br/cid/l118/outras-afeccoes-acantoliticas-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l119/afeccoes-acantoliticas-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l12/penfigoide
https://www.qualcid.com.br/cid/l120/penfigoide-bolhoso
https://www.qualcid.com.br/cid/l121/penfigoide-cicatricial
https://www.qualcid.com.br/cid/l122/doenca-bolhosa-cronica-da-infancia
https://www.qualcid.com.br/cid/l123/epidermolise-bolhosa-adquirida
https://www.qualcid.com.br/cid/l128/outras-formas-de-penfigoide
https://www.qualcid.com.br/cid/l129/penfigoide-nao-especificado
https://www.qualcid.com.br/cid/l13/outras-afeccoes-bolhosas
https://www.qualcid.com.br/cid/l130/dermatite-herpetiforme
https://www.qualcid.com.br/cid/l131/dermatite-pustular-subcorneana
https://www.qualcid.com.br/cid/l138/outras-afeccoes-bolhosas-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l139/doenca-bolhosa-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l14/afeccoes-bolhosas-em-doencas-classificadas-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/l20/dermatite-atopica
https://www.qualcid.com.br/cid/l200/prurigo-de-besnier
https://www.qualcid.com.br/cid/l208/outras-dermatites-atopicas
https://www.qualcid.com.br/cid/l209/dermatite-atopica-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l23/dermatites-alergicas-de-contato
https://www.qualcid.com.br/cid/l230/dermatite-alergica-de-contato-devida-a-metais
https://www.qualcid.com.br/cid/l231/dermatite-alergica-de-contato-devida-a-adesivos
https://www.qualcid.com.br/cid/l232/dermatite-alergica-de-contato-devida-a-cosmeticos
https://www.qualcid.com.br/cid/l233/dermatite-alergica-de-contato-devido-a-drogas-em-contato-com-a-pele
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 L23.4 Derma�te alérgica de contato devida a corantes 
 L23.5 Derma�te alérgica de contato devida a outros produtos químicos 
 L23.6 Derma�te alérgica de contato devida a alimentos em contato com a pele 
 L23.7 Derma�te alérgica de contato devido a plantas, exceto alimentos 
 L23.8 Derma�te alérgica de contato devido a outros agentes 
 L23.9 Derma�te alérgica de contato, de causa não especificada 
 L24 Derma�tes de contato por irritantes 
 L24.0 Derma�te de contato por irritantes devida a detergentes 
 L24.1 Derma�te de contato por irritantes devido a óleos e gorduras 
 L24.2 Derma�te de contato por irritantes devida a solventes 
 L24.3 Derma�te de contato por irritantes devida a cosmé�cos 
 L24.4 Derma�te de contato por irritantes devida a drogas em contato com a pele 
 L24.5 Derma�te de contato por irritantes devida a outros produtos químicos 
 L24.6 Derma�te de contato por irritantes devida a alimentos em contato com a pele 
 L24.7 Derma�te de contato por irritantes devido a plantas, exceto alimentos 
 L24.8 Derma�te de contato por irritantes devido a outros agentes 
 L24.9 Derma�te de contato por irritantes, de causa não especificada 
 L25 Derma�te de contato não especificada 
 L25.0 Derma�te de contato não especificada devida a cosmé�cos 
 L25.1 Derma�te de contato não especificada devida a drogas em contato com a pele 
 L25.2 Derma�te de contato não especificada devida a corantes 
 L25.3 Derma�te de contato não especificada devida a outros produtos químicos 
 L25.4 Derma�te de contato não especificada devida a alimentos em contato com a pele 
 L25.5 Derma�te de contato não especificada devida a plantas, exceto alimentos 
 L25.8 Derma�te de contato não especificada devida a outros agentes 
 L25.9 Derma�te de contato não especificada, de causa não especificada 
 L26 Derma�te esfolia�va 
 L27 Derma�te devida a substâncias de uso interno 
 L27.0 Erupção cutânea generalizada devida a drogas e medicamentos 
 L27.1 Erupção cutânea localizada devida a drogas e medicamentos 
 L27.2 Derma�te devida à ingestão de alimentos 
 L27.8 Derma�te devida a outras substâncias de uso interno 
 L27.9 Derma�te devida a substância não especificada de uso interno 
 L28 Líquen simples crônico e prurigo 
 L28.0 Líquen simples crônico 
 L28.1 Prurigo nodular 
 L28.2 Outras formas de prurigo 
 L30 Outras derma�tes 
 L30.0 Derma�te numular 
 L30.1 Disidrose [pompholyx] 
 L30.2 Autossensibilização cutânea 
 L30.3 Derma�te infectada 
 L30.8 Outras derma�tes especificadas 
 L30.9 Derma�te não especificada 
 L40 Psoríase 
 L40.0 Psoríase vulgar 
 L40.1 Psoríase pustulosa generalizada 
 L40.2 Acroderma�te con�nua 
 L40.3 Pustulose palmar e plantar 
 L40.4 Psoríase gutata 
 L40.5 Artropa�a psoriásica 
 L40.8 Outras formas de psoríase 
 L40.9 Psoríase não especificada 
 L41 Parapsoríase 
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https://www.qualcid.com.br/cid/l234/dermatite-alergica-de-contato-devida-a-corantes
https://www.qualcid.com.br/cid/l235/dermatite-alergica-de-contato-devida-a-outros-produtos-quimicos
https://www.qualcid.com.br/cid/l236/dermatite-alergica-de-contato-devida-a-alimentos-em-contato-com-a-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/l237/dermatite-alergica-de-contato-devido-a-plantas-exceto-alimentos
https://www.qualcid.com.br/cid/l238/dermatite-alergica-de-contato-devido-a-outros-agentes
https://www.qualcid.com.br/cid/l239/dermatite-alergica-de-contato-de-causa-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l24/dermatites-de-contato-por-irritantes
https://www.qualcid.com.br/cid/l240/dermatite-de-contato-por-irritantes-devida-a-detergentes
https://www.qualcid.com.br/cid/l241/dermatite-de-contato-por-irritantes-devido-a-oleos-e-gorduras
https://www.qualcid.com.br/cid/l242/dermatite-de-contato-por-irritantes-devida-a-solventes
https://www.qualcid.com.br/cid/l243/dermatite-de-contato-por-irritantes-devida-a-cosmeticos
https://www.qualcid.com.br/cid/l244/dermatite-de-contato-por-irritantes-devida-a-drogas-em-contato-com-a-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/l245/dermatite-de-contato-por-irritantes-devida-a-outros-produtos-quimicos
https://www.qualcid.com.br/cid/l246/dermatite-de-contato-por-irritantes-devida-a-alimentos-em-contato-com-a-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/l247/dermatite-de-contato-por-irritantes-devido-a-plantas-exceto-alimentos
https://www.qualcid.com.br/cid/l248/dermatite-de-contato-por-irritantes-devido-a-outros-agentes
https://www.qualcid.com.br/cid/l249/dermatite-de-contato-por-irritantes-de-causa-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l25/dermatite-de-contato-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l250/dermatite-de-contato-nao-especificada-devida-a-cosmeticos
https://www.qualcid.com.br/cid/l251/dermatite-de-contato-nao-especificada-devida-a-drogas-em-contato-com-a-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/l252/dermatite-de-contato-nao-especificada-devida-a-corantes
https://www.qualcid.com.br/cid/l253/dermatite-de-contato-nao-especificada-devida-a-outros-produtos-quimicos
https://www.qualcid.com.br/cid/l254/dermatite-de-contato-nao-especificada-devida-a-alimentos-em-contato-com-a-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/l255/dermatite-de-contato-nao-especificada-devida-a-plantas-exceto-alimentos
https://www.qualcid.com.br/cid/l258/dermatite-de-contato-nao-especificada-devida-a-outros-agentes
https://www.qualcid.com.br/cid/l259/dermatite-de-contato-nao-especificada-de-causa-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l26/dermatite-esfoliativa
https://www.qualcid.com.br/cid/l27/dermatite-devida-a-substancias-de-uso-interno
https://www.qualcid.com.br/cid/l270/erupcao-cutanea-generalizada-devida-a-drogas-e-medicamentos
https://www.qualcid.com.br/cid/l271/erupcao-cutanea-localizada-devida-a-drogas-e-medicamentos
https://www.qualcid.com.br/cid/l272/dermatite-devida-a-ingestao-de-alimentos
https://www.qualcid.com.br/cid/l278/dermatite-devida-a-outras-substancias-de-uso-interno
https://www.qualcid.com.br/cid/l279/dermatite-devida-a-substancia-nao-especificada-de-uso-interno
https://www.qualcid.com.br/cid/l28/liquen-simples-cronico-e-prurigo
https://www.qualcid.com.br/cid/l280/liquen-simples-cronico
https://www.qualcid.com.br/cid/l281/prurigo-nodular
https://www.qualcid.com.br/cid/l282/outras-formas-de-prurigo
https://www.qualcid.com.br/cid/l30/outras-dermatites
https://www.qualcid.com.br/cid/l300/dermatite-numular
https://www.qualcid.com.br/cid/l301/disidrose-pompholyx
https://www.qualcid.com.br/cid/l302/autossensibilizacao-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/l303/dermatite-infectada
https://www.qualcid.com.br/cid/l308/outras-dermatites-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l309/dermatite-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l40/psoriase
https://www.qualcid.com.br/cid/l400/psoriase-vulgar
https://www.qualcid.com.br/cid/l401/psoriase-pustulosa-generalizada
https://www.qualcid.com.br/cid/l402/acrodermatite-continua
https://www.qualcid.com.br/cid/l403/pustulose-palmar-e-plantar
https://www.qualcid.com.br/cid/l404/psoriase-gutata
https://www.qualcid.com.br/cid/l405/artropatia-psoriasica
https://www.qualcid.com.br/cid/l408/outras-formas-de-psoriase
https://www.qualcid.com.br/cid/l409/psoriase-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l41/parapsoriase
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 L41.0 Pi�ríase liquenóide e varioliforme aguda 
 L41.1 Pi�ríase liquenóide crônica 
 L41.2 Papulose linfomatóide 
 L41.3 Parapsoríase de pequenas placas 
 L41.4 Parapsoríase de grandes placas 
 L41.5 Parapsoríase re�forme 
 L41.8 Outras parapsoríases 
 L41.9 Parapsoríase, não especificada 
 L42 Pi�ríase rósea 
 L43 Líquen plano 
 L43.0 Líquen plano hipertrófico 
 L43.1 Líquen plano bolhoso 
 L43.2 Reação liquenóide a droga 
 L43.3 Líquen plano subagudo (a�vo) 
 L43.8 Outras formas de líquen plano 
 L43.9 Líquen plano, não especificado 
 L44 Outras afecções pápulo-descama�vas 
 L44.0 Pi�ríase rubra pilar 
 L44.1 Líquen ní�do 
 L44.2 Líquen estriado 
 L44.3 Líquen rubro moniliforme 
 L44.4 Acroderma�te papular infan�l [Síndrome de Giano�-Cros�] 
 L44.8 Outras afecções pápulo-descama�vas especificadas 
 L44.9 Afecções pápulo-descama�vas, não especificadas 
 L45 Afecções pápulo-descama�vas em doenças classificadas em outra parte 
 L50 Ur�cária 
 L50.0 Ur�cária alérgica 
 L50.1 Ur�cária idiopá�ca 
 L50.2 Ur�cária devida a frio e a calor 
 L50.3 Ur�cária dermatográfica 
 L50.4 Ur�cária vibratória 
 L50.5 Ur�cária colinérgica 
 L50.6 Ur�cária de contato 
 L50.8 Outras ur�cárias 
 L50.9 Ur�cária não especificada 
 L51 Eritema polimorfo (eritema mul�forme) 
 L51.0 Eritema mul�forme não bolhoso 
 L51.1 Eritema mul�forme bolhoso 
 L51.8 Outras formas de eritema mul�forme 
 L51.9 Eritema mul�forme, não especificado 
 L52 Eritema nodoso 
 L53 Outras afecções eritematosas 
 L53.0 Eritema tóxico 
 L53.1 Eritema anular centrífugo 
 L53.2 Eritema marginado 
 L53.3 Outras formas de eritema figurado crônico 
 L53.8 Outras afecções eritematosas especificadas 
 L53.9 Afecções eritematosas, não especificadas 
 L54 Eritema em doenças classificadas em outra parte 
 L54.0 Eritema marginado na febre reumá�ca aguda 
 L54.8 Eritema em outras doenças classificadas em outra parte 
 L56 Outras alterações agudas da pele devidas a radiação ultravioleta 
 L56.0 Resposta fototóxica a drogas 
 L56.1 Resposta fotoalérgica a drogas 
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https://www.qualcid.com.br/cid/l410/pitiriase-liquenoide-e-varioliforme-aguda
https://www.qualcid.com.br/cid/l411/pitiriase-liquenoide-cronica
https://www.qualcid.com.br/cid/l412/papulose-linfomatoide
https://www.qualcid.com.br/cid/l413/parapsoriase-de-pequenas-placas
https://www.qualcid.com.br/cid/l414/parapsoriase-de-grandes-placas
https://www.qualcid.com.br/cid/l415/parapsoriase-retiforme
https://www.qualcid.com.br/cid/l418/outras-parapsoriases
https://www.qualcid.com.br/cid/l419/parapsoriase-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l42/pitiriase-rosea
https://www.qualcid.com.br/cid/l43/liquen-plano
https://www.qualcid.com.br/cid/l430/liquen-plano-hipertrofico
https://www.qualcid.com.br/cid/l431/liquen-plano-bolhoso
https://www.qualcid.com.br/cid/l432/reacao-liquenoide-a-droga
https://www.qualcid.com.br/cid/l433/liquen-plano-subagudo-ativo
https://www.qualcid.com.br/cid/l438/outras-formas-de-liquen-plano
https://www.qualcid.com.br/cid/l439/liquen-plano-nao-especificado
https://www.qualcid.com.br/cid/l44/outras-afeccoes-papulo-descamativas
https://www.qualcid.com.br/cid/l440/pitiriase-rubra-pilar
https://www.qualcid.com.br/cid/l441/liquen-nitido
https://www.qualcid.com.br/cid/l442/liquen-estriado
https://www.qualcid.com.br/cid/l443/liquen-rubro-moniliforme
https://www.qualcid.com.br/cid/l444/acrodermatite-papular-infantil-sindrome-de-gianotti-crosti
https://www.qualcid.com.br/cid/l448/outras-afeccoes-papulo-descamativas-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l449/afeccoes-papulo-descamativas-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l45/afeccoes-papulo-descamativas-em-doencas-classificadas-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/l50/urticaria
https://www.qualcid.com.br/cid/l500/urticaria-alergica
https://www.qualcid.com.br/cid/l501/urticaria-idiopatica
https://www.qualcid.com.br/cid/l502/urticaria-devida-a-frio-e-a-calor
https://www.qualcid.com.br/cid/l503/urticaria-dermatografica
https://www.qualcid.com.br/cid/l504/urticaria-vibratoria
https://www.qualcid.com.br/cid/l505/urticaria-colinergica
https://www.qualcid.com.br/cid/l506/urticaria-de-contato
https://www.qualcid.com.br/cid/l508/outras-urticarias
https://www.qualcid.com.br/cid/l509/urticaria-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l51/eritema-polimorfo-eritema-multiforme
https://www.qualcid.com.br/cid/l510/eritema-multiforme-nao-bolhoso
https://www.qualcid.com.br/cid/l511/eritema-multiforme-bolhoso
https://www.qualcid.com.br/cid/l518/outras-formas-de-eritema-multiforme
https://www.qualcid.com.br/cid/l519/eritema-multiforme-nao-especificado
https://www.qualcid.com.br/cid/l52/eritema-nodoso
https://www.qualcid.com.br/cid/l53/outras-afeccoes-eritematosas
https://www.qualcid.com.br/cid/l530/eritema-toxico
https://www.qualcid.com.br/cid/l531/eritema-anular-centrifugo
https://www.qualcid.com.br/cid/l532/eritema-marginado
https://www.qualcid.com.br/cid/l533/outras-formas-de-eritema-figurado-cronico
https://www.qualcid.com.br/cid/l538/outras-afeccoes-eritematosas-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l539/afeccoes-eritematosas-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l54/eritema-em-doencas-classificadas-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/l540/eritema-marginado-na-febre-reumatica-aguda
https://www.qualcid.com.br/cid/l548/eritema-em-outras-doencas-classificadas-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/l56/outras-alteracoes-agudas-da-pele-devidas-a-radiacao-ultravioleta
https://www.qualcid.com.br/cid/l560/resposta-fototoxica-a-drogas
https://www.qualcid.com.br/cid/l561/resposta-fotoalergica-a-drogas


 Superintendência do Complexo Regulador em Saúde de Goiás 
 Protocolo de Regulação Ambulatorial e Cirurgias Ele�vas 

    Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT 

 L56.2 Derma�te por fotocontato [derma�te de berloque] 
 L56.3 Ur�cária solar 
 L56.4 Erupção polimorfa à luz 
 L56.8 Outras alterações agudas especificadas da pele devidas a radiação ultravioleta 
 L56.9 Alterações agudas da pele devidas a radiação ultravioleta, não especificadas 
 L57 Alterações da pele devidas à exposição crônica à radiação não ionizante 
 L57.0 Ceratose ac�nica 
 L57.1 Re�culóide ac�nica 
 L57.5 Granuloma ac�nico 
 L57.8 Outras alterações da pele devidas a exposição crônica à radiação não-ionizante 
 L57.9 Alterações da pele devidas a exposição crônica a radiação não-ionizante, não especificadas 
 L58 Radioderma�te 
 L58.0 Radioderma�te aguda 
 L58.1 Radioderma�te crônica 
 L58.9 Radioderma�te, não especificada 
 L59 Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo relacionadas com a radiação 
 L59.0 Eritema devido ao calor ou ao fogo [derma�te ab igne] 
 L59.8 Outras afecções especificadas da pele e do tecido subcutâneo relacionadas com a radiação 
 L59.9 Afecções da pele e do tecido subcutâneo relacionadas com a radiação, não especificadas 
 L60 Afecções das unhas 
 L60.0 Unha encravada 
 L60.1 Onicólise 
 L60.2 Onicogrifose 
 L60.3 Distrofia ungueal 
 L60.4 Linhas de Beau 
 L60.5 Síndrome das unhas amareladas 
 L60.8 Outras afecções das unhas 
 L60.9 Afecções das unhas, não especificadas 
 L62 Afecções das unhas em doenças classificadas em outra parte 
 L62.0 Paquidermoperiostose com unhas hipocrá�cas (em vidro de relógio) 
 L62.8 Afecções das unhas em outras doenças classificadas em outra parte 
 L63 Alopécia areata 
 L63.0 Alopécia total (capi�s) 
 L63.1 Alopécia universal 
 L63.2 O�ase 
 L63.8 Outras formas de alopécia areata 
 L63.9 Alopécia areata, não especificada 
 L64 Alopécia androgênica 
 L64.0 Alopécia androgênica induzida por droga 
 L64.8 Outras alopécias androgênicas 
 L64.9 Alopécia androgênica, não especificada 
 L65 Outras formas não cicatriciais da perda de cabelos ou pêlos 
 L65.0 Eflúvio telógeno 
 L65.1 Eflúvio anágeno 
 L65.2 Alopécia mucinosa 
 L65.8 Outras formas, especificadas, não cicatriciais, de perda de cabelos ou pêlos 
 L65.9 Perda de cabelos ou pêlos não cicatriciais, não especificada 
 L  66 Alopécia cicatricial [perda de cabelos ou pêlos,  cicatricial] 
 L66.0 Pseudopelada 
 L66.1 Líquen planopilar 
 L66.2 Foliculite descalvante 
 L66.3 Perifoliculite abscedante da cabeça 
 L66.4 Foliculite uleritematosa re�culada 
 L66.8 Outras formas de alopécia cicatricial 
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https://www.qualcid.com.br/cid/l562/dermatite-por-fotocontato-dermatite-do-berloque
https://www.qualcid.com.br/cid/l563/urticaria-solar
https://www.qualcid.com.br/cid/l564/erupcao-polimorfa-a-luz
https://www.qualcid.com.br/cid/l568/outras-alteracoes-agudas-especificadas-da-pele-devidas-a-radiacao-ultravioleta
https://www.qualcid.com.br/cid/l569/alteracoes-agudas-da-pele-devidas-a-radiacao-ultravioleta-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l57/alteracoes-da-pele-devidas-a-exposicao-cronica-a-radiacao-nao-ionizante
https://www.qualcid.com.br/cid/l570/ceratose-actinica
https://www.qualcid.com.br/cid/l571/reticuloide-actinica
https://www.qualcid.com.br/cid/l575/granuloma-actinico
https://www.qualcid.com.br/cid/l578/outras-alteracoes-da-pele-devidas-a-exposicao-cronica-a-radiacao-nao-ionizante
https://www.qualcid.com.br/cid/l579/alteracoes-da-pele-devidas-a-exposicao-cronica-a-radiacao-nao-ionizante-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l58/radiodermatite
https://www.qualcid.com.br/cid/l580/radiodermatite-aguda
https://www.qualcid.com.br/cid/l581/radiodermatite-cronica
https://www.qualcid.com.br/cid/l589/radiodermatite-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l59/outras-afeccoes-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo-relacionadas-com-a-radiacao
https://www.qualcid.com.br/cid/l590/eritema-devido-ao-calor-ou-ao-fogo-dermatite-ab-igne
https://www.qualcid.com.br/cid/l598/outras-afeccoes-especificadas-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo-relacionadas-com-a-radiacao
https://www.qualcid.com.br/cid/l599/afeccoes-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo-relacionadas-com-a-radiacao-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l60/afeccoes-das-unhas
https://www.qualcid.com.br/cid/l600/unha-encravada
https://www.qualcid.com.br/cid/l601/onicolise
https://www.qualcid.com.br/cid/l602/onicogrifose
https://www.qualcid.com.br/cid/l603/distrofia-ungueal
https://www.qualcid.com.br/cid/l604/linhas-de-beau
https://www.qualcid.com.br/cid/l605/sindrome-das-unhas-amareladas
https://www.qualcid.com.br/cid/l608/outras-afeccoes-das-unhas
https://www.qualcid.com.br/cid/l609/afeccoes-das-unhas-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l62/afeccoes-das-unhas-em-doencas-classificadas-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/l620/paquidermoperiostose-com-unhas-hipocraticas-em-vidro-de-relogio
https://www.qualcid.com.br/cid/l628/afeccoes-das-unhas-em-outras-doencas-classificadas-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/l63/alopecia-areata
https://www.qualcid.com.br/cid/l630/alopecia-total-capitis
https://www.qualcid.com.br/cid/l631/alopecia-universal
https://www.qualcid.com.br/cid/l632/ofiase
https://www.qualcid.com.br/cid/l638/outras-formas-de-alopecia-areata
https://www.qualcid.com.br/cid/l639/alopecia-areata-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l64/alopecia-androgenica
https://www.qualcid.com.br/cid/l640/alopecia-androgenica-induzida-por-droga
https://www.qualcid.com.br/cid/l648/outras-alopecias-androgenicas
https://www.qualcid.com.br/cid/l649/alopecia-androgenica-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l65/outras-formas-nao-cicatriciais-da-perda-de-cabelos-ou-pelos
https://www.qualcid.com.br/cid/l650/efluvio-telogeno
https://www.qualcid.com.br/cid/l651/efluvio-anageno
https://www.qualcid.com.br/cid/l652/alopecia-mucinosa
https://www.qualcid.com.br/cid/l658/outras-formas-especificadas-nao-cicatriciais-de-perda-de-cabelos-ou-pelos
https://www.qualcid.com.br/cid/l659/perda-de-cabelos-ou-pelos-nao-cicatriciais-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l66/alopecia-cicatricial-perda-de-cabelos-ou-pelos-cicatricial
https://www.qualcid.com.br/cid/l660/pseudopelada
https://www.qualcid.com.br/cid/l661/liquen-planopilar
https://www.qualcid.com.br/cid/l662/foliculite-descalvante
https://www.qualcid.com.br/cid/l663/perifoliculite-abscedante-da-cabeca
https://www.qualcid.com.br/cid/l664/foliculite-uleritematosa-reticulada
https://www.qualcid.com.br/cid/l668/outras-formas-de-alopecia-cicatricial
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 L66.9 Alopécia cicatricial, não especificada 
 L67 Anormalidades da cor e do pedículo dos cabelos e dos pêlos 
 L67.0 Tricorrexe nodosa 
 L67.1 Variações da cor dos cabelos ou pêlos 
 L67.8 Outras anormalidades da cor e do pedículo dos cabelos ou pêlos 
 L67.9 Anormalidades da cor e do pedículo dos cabelos e dos pêlos, não especificadas 
 L68 Hipertricose 
 L68.0 Hirsu�smo 
 L68.1 Hipertricose lanuginosa adquirida 
 L68.2 Hipertricose localizada 
 L68.3 Politríquia 
 L68.8 Outras formas de hipertricose 
 L68.9 Hipertricose, não especificada 
 L71 Rosácea 
 L71.0 Derma�te perioral 
 L71.1 Rinofima 
 L71.8 Outras formas de rosácea 
 L71.9 Rosácea, não especificada 
 L72 Cistos foliculares da pele e do tecido subcutâneo 
 L72.0 Cisto epidérmico 
 L72.1 Cisto triquilemal 
 L72.2 Esteatocistoma múl�plo 
 L72.8 Outras formas de cistos foliculares da pele e do tecido subcutâneo 
 L72.9 Cisto folicular, não especificado da pele e do tecido subcutâneo 
 L74 Afecções das glândulas sudoríparas écrinas 
 L74.0 Miliária rubra 
 L74.1 Miliária cristalina 
 L74.2 Miliária profunda 
 L74.3 Miliária, não especificada 
 L74.4 Anidrose 
 L74.8 Outras afecções das glândulas sudoríparas écrinas 
 L74.9 Afecções das glândulas sudoríparas écrinas, não especificadas 
 L75 Afecções das glândulas sudoríparas apócrinas 
 L75.0 Bromidrose 
 L75.1 Cromidrose 
 L75.2 Miliária apócrina 
 L75.8 Outras afecções das glândulas sudoríparas apócrinas 
 L75.9 Afecções de glândulas sudoríparas apócrinas, não especificadas 
 L80 Vi�ligo 
 L81 Outros transtornos da pigmentação 
 L81.3 Manchas café-com-leite 
 L81.4 Outras formas de hiperpigmentação pela melanina 
 L81.5 Leucodermia não classificada em outra parte 
 L81.6 Outros transtornos ligados à diminuição da formação de melanina 
 L81.7 Dermatose purpúrica pigmentada 
 L81.8 Outros transtornos especificados da pigmentação 
 L81.9 Transtorno da pigmentação, não especificado 
 L83 Acantose nigricans 
 L85 Outras formas de espessamento epidérmico 
 L85.0 Ic�ose adquirida 
 L85.1 Ceratose adquirida [ceratodermia] palmar e plantar 
 L85.2 Ceratose punctata (palmar e plantar) 
 L85.8 Outras formas de espessamento epidérmico 
 L85.9 Espessamento epidérmico, não especificado 
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https://www.qualcid.com.br/cid/l669/alopecia-cicatricial-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l67/anormalidades-da-cor-e-do-pediculo-dos-cabelos-e-dos-pelos
https://www.qualcid.com.br/cid/l670/tricorrexe-nodosa
https://www.qualcid.com.br/cid/l671/variacoes-da-cor-dos-cabelos-ou-pelos
https://www.qualcid.com.br/cid/l678/outras-anormalidades-da-cor-e-do-pediculo-dos-cabelos-ou-pelos
https://www.qualcid.com.br/cid/l679/anormalidades-da-cor-e-do-pediculo-dos-cabelos-e-dos-pelos-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l68/hipertricose
https://www.qualcid.com.br/cid/l680/hirsutismo
https://www.qualcid.com.br/cid/l681/hipertricose-lanuginosa-adquirida
https://www.qualcid.com.br/cid/l682/hipertricose-localizada
https://www.qualcid.com.br/cid/l683/politriquia
https://www.qualcid.com.br/cid/l688/outras-formas-de-hipertricose
https://www.qualcid.com.br/cid/l689/hipertricose-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l71/rosacea
https://www.qualcid.com.br/cid/l710/dermatite-perioral
https://www.qualcid.com.br/cid/l711/rinofima
https://www.qualcid.com.br/cid/l718/outras-formas-de-rosacea
https://www.qualcid.com.br/cid/l719/rosacea-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l72/cistos-foliculares-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo
https://www.qualcid.com.br/cid/l720/cisto-epidermico
https://www.qualcid.com.br/cid/l721/cisto-triquilemal
https://www.qualcid.com.br/cid/l722/esteatocistoma-multiplo
https://www.qualcid.com.br/cid/l728/outras-formas-de-cistos-foliculares-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo
https://www.qualcid.com.br/cid/l729/cisto-folicular-nao-especificado-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo
https://www.qualcid.com.br/cid/l74/afeccoes-das-glandulas-sudoriparas-ecrinas
https://www.qualcid.com.br/cid/l740/miliaria-rubra
https://www.qualcid.com.br/cid/l741/miliaria-cristalina
https://www.qualcid.com.br/cid/l742/miliaria-profunda
https://www.qualcid.com.br/cid/l743/miliaria-nao-especificada
https://www.qualcid.com.br/cid/l744/anidrose
https://www.qualcid.com.br/cid/l748/outras-afeccoes-das-glandulas-sudoriparas-ecrinas
https://www.qualcid.com.br/cid/l749/afeccoes-das-glandulas-sudoriparas-ecrinas-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l75/afeccoes-das-glandulas-sudoriparas-apocrinas
https://www.qualcid.com.br/cid/l750/bromidrose
https://www.qualcid.com.br/cid/l751/cromidrose
https://www.qualcid.com.br/cid/l752/miliaria-apocrina
https://www.qualcid.com.br/cid/l758/outras-afeccoes-das-glandulas-sudoriparas-apocrinas
https://www.qualcid.com.br/cid/l759/afeccoes-de-glandulas-sudoriparas-apocrinas-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l80/vitiligo
https://www.qualcid.com.br/cid/l81/outros-transtornos-da-pigmentacao
https://www.qualcid.com.br/cid/l813/manchas-cafe-com-leite
https://www.qualcid.com.br/cid/l814/outras-formas-de-hiperpigmentacao-pela-melanina
https://www.qualcid.com.br/cid/l815/leucodermia-nao-classificada-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/l816/outros-transtornos-ligados-a-diminuicao-da-formacao-de-melanina
https://www.qualcid.com.br/cid/l817/dermatose-purpurica-pigmentada
https://www.qualcid.com.br/cid/l818/outros-transtornos-especificados-da-pigmentacao
https://www.qualcid.com.br/cid/l819/transtorno-da-pigmentacao-nao-especificado
https://www.qualcid.com.br/cid/l83/acantose-nigricans
https://www.qualcid.com.br/cid/l85/outras-formas-de-espessamento-epidermico
https://www.qualcid.com.br/cid/l850/ictiose-adquirida
https://www.qualcid.com.br/cid/l851/ceratose-adquirida-ceratodermia-palmar-e-plantar
https://www.qualcid.com.br/cid/l852/ceratose-punctata-palmar-e-plantar
https://www.qualcid.com.br/cid/l858/outras-formas-de-espessamento-epidermico
https://www.qualcid.com.br/cid/l859/espessamento-epidermico-nao-especificado
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 L86 Ceratodermia em doenças classificadas em outra parte 
 L87 Transtornos da eliminação transepidérmica 
 L87.0 Ceratose folicular e parafolicular penetrante na pele [Síndrome de Kyrle] 
 L87.1 Colagenose perfurante rea�va 
 L87.2 Elastose perfurante serpiginosa 
 L87.8 Outros transtornos da eliminação transepidérmica 
 L87.9 Transtorno da eliminação transepidérmica, não especificado 
 L90 Afecções atróficas da pele 
 L90.0 Líquen escleroso e atrófico 
 L90.1 Anetodermia de Schweninger-Buzzi 
 L90.2 Anetodermia de Jadassohn-Pellizzari 
 L90.3 Atrofodermia de Pasini e Pierini 
 L90.4 Acroderma�te crônica atrófica 
 L90.8 Outras afecções atróficas da pele 
 L90.9 Afecções atróficas da pele, não especificadas 
 L91 Afecções hipertróficas da pele 
 L91.0 Cicatriz quelóide 
 L91.8 Outras afecções hipertróficas da pele 
 L91.9 Afecções hipertróficas da pele, não especificadas 
 L92 Afecções granulomatosas da pele e do tecido subcutâneo 
 L  92.0 Granuloma anular 
 L92.1 Necrobiose lipoídica não classificada em outra parte 
 L92.2 Granuloma facial [granuloma eosinófilo da pele] 
 L92.3 Granuloma de corpo estranho da pele e do tecido subcutâneo 
 L92.8 Outras afecções granulomatosas da pele e do tecido subcutâneo 
 L92.9 Afecções granulomatosas da pele e do tecido subcutâneo, não especificados 
 L93.0 Lúpus eritematoso discóide 
 L93.1 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo 
 L94 Outras afecções localizadas do tecido conjun�vo 
 L94.0 Esclerodermia localizada [morféia] 
 L94.1 Esclerodermia linear 
 L94.2 Calcinose cutânea 
 L94.3 Esclerodac�lia 
 L94.4 Pápulas de Go�ron 
 L94.5 Poiquilodermia vascular atrófica 
 L94.6 Ainhum 
 L94.8 Outras afecções localizadas do tecido conjun�vo, especificadas 
 L94.9 Afecções localizadas do tecido conjun�vo, não especificadas 
 L95 Vasculite limitada a pele não classificadas em outra parte 
 L95.0 Vasculite livedóide 
 L95.1 Eritema elevado diu�no (duradouro) 
 L95.8 Outras vasculites limitadas a pele 
 L95.9 Vasculites limitadas a pele, não especificadas 
 L98 Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo não classificadas em outra parte 
 L98.0 Granuloma piogênico 
 L98.1 Derma�te fac�cia 
 L98.2 Dermatose neutro�lica febril [Sweet] 
 L98.3 Celulite eosino�lica [Wells] 
 L98.4 Úlcera crônica da pele, não classificada em outra parte 
 L98.5 Mucinose da pele 
 L98.6 Outras afecções infiltra�vas da pele e do tecido subcutâneo 
 L98.8 Outras afecções especificadas da pele e do tecido subcutâneo 
 L98.9 Afecções da pele e do tecido subcutâneo, não especificados 
 L99 Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo em doenças classificadas em outra parte 
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https://www.qualcid.com.br/cid/l86/ceratodermia-em-doencas-classificadas-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/l87/transtornos-da-eliminacao-transepidermica
https://www.qualcid.com.br/cid/l870/ceratose-folicular-e-parafolicular-penetrante-na-pele-sindrome-de-kyrle
https://www.qualcid.com.br/cid/l871/colagenose-perfurante-reativa
https://www.qualcid.com.br/cid/l872/elastose-perfurante-serpiginosa
https://www.qualcid.com.br/cid/l878/outros-transtornos-da-eliminacao-transepidermica
https://www.qualcid.com.br/cid/l879/transtorno-da-eliminacao-transepidermica-nao-especificado
https://www.qualcid.com.br/cid/l90/afeccoes-atroficas-da-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/l900/liquen-escleroso-e-atrofico
https://www.qualcid.com.br/cid/l901/anetodermia-de-schweninger-buzzi
https://www.qualcid.com.br/cid/l902/anetodermia-de-jadassohn-pellizzari
https://www.qualcid.com.br/cid/l903/atrofodermia-de-pasini-e-pierini
https://www.qualcid.com.br/cid/l904/acrodermatite-cronica-atrofica
https://www.qualcid.com.br/cid/l908/outras-afeccoes-atroficas-da-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/l909/afeccoes-atroficas-da-pele-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l91/afeccoes-hipertroficas-da-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/l910/cicatriz-queloide
https://www.qualcid.com.br/cid/l918/outras-afeccoes-hipertroficas-da-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/l919/afeccoes-hipertroficas-da-pele-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l92/afeccoes-granulomatosas-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo
https://www.qualcid.com.br/cid/l920/granuloma-anular
https://www.qualcid.com.br/cid/l921/necrobiose-lipoidica-nao-classificada-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/l922/granuloma-facial-granuloma-eosinofilo-da-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/l923/granuloma-de-corpo-estranho-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo
https://www.qualcid.com.br/cid/l928/outras-afeccoes-granulomatosas-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo
https://www.qualcid.com.br/cid/l929/afeccoes-granulomatosas-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo-nao-especificados
https://www.qualcid.com.br/cid/l930/lupus-eritematoso-discoide
https://www.qualcid.com.br/cid/l931/lupus-eritematoso-cutaneo-subagudo
https://www.qualcid.com.br/cid/l94/outras-afeccoes-localizadas-do-tecido-conjuntivo
https://www.qualcid.com.br/cid/l940/esclerodermia-localizada-morfeia
https://www.qualcid.com.br/cid/l941/esclerodermia-linear
https://www.qualcid.com.br/cid/l942/calcinose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/l943/esclerodactilia
https://www.qualcid.com.br/cid/l944/papulas-de-gottron
https://www.qualcid.com.br/cid/l945/poiquilodermia-vascular-atrofica
https://www.qualcid.com.br/cid/l946/ainhum
https://www.qualcid.com.br/cid/l948/outras-afeccoes-localizadas-do-tecido-conjuntivo-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l949/afeccoes-localizadas-do-tecido-conjuntivo-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l95/vasculite-limitada-a-pele-nao-classificadas-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/l950/vasculite-livedoide
https://www.qualcid.com.br/cid/l951/eritema-elevado-diutino-duradouro
https://www.qualcid.com.br/cid/l958/outras-vasculites-limitadas-a-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/l959/vasculites-limitadas-a-pele-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/l98/outras-afeccoes-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo-nao-classificadas-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/l980/granuloma-piogenico
https://www.qualcid.com.br/cid/l981/dermatite-facticia
https://www.qualcid.com.br/cid/l982/dermatose-neutrofilica-febril-sweet
https://www.qualcid.com.br/cid/l983/celulite-eosinofilica-wells
https://www.qualcid.com.br/cid/l984/ulcera-cronica-da-pele-nao-classificada-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/l985/mucinose-da-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/l986/outras-afeccoes-infiltrativas-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo
https://www.qualcid.com.br/cid/l988/outras-afeccoes-especificadas-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo
https://www.qualcid.com.br/cid/l989/afeccoes-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo-nao-especificados
https://www.qualcid.com.br/cid/l99/outras-afeccoes-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo-em-doencas-classificadas-em-outra-parte
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 L99.0 Amiloidose cutânea 
 L99.8 Outras afecções especificadas da pele e do tecido subcutâneo em doenças classificadas em outra parte 
 R20 Distúrbios da sensibilidade cutânea 
 R20.0 Anestesia cutânea 
 R20.1 Hipoestesia cutânea 
 R20.2 Parestesias cutâneas 
 R20.3 Hiperestesia 
 R20.8 Outros distúrbios e os não especificadas da sensibilidade cutânea 
 R21 Eritema e outras erupções cutâneas não especificadas 
 R  22 Tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele  e do tecido subcutâneo 
 R22.0 Tumefação, massa ou tumoração localizadas da cabeça 
 R22.1 Tumefação, massa ou tumoração localizadas do pescoço 
 R22.2 Tumefação, massa ou tumoração localizadas do tronco 
 R22.3 Tumefação, massa ou tumoração localizadas de membro superior 
 R22.4 Tumefação, massa ou tumoração localizadas no membro inferior 
 R22.7 Tumefação, massa ou tumoração localizadas de múl�plas localizações 
 R22.9 Tumefação, massa ou tumoração não especificadas, localizadas 
 R23 Outras alterações cutâneas 
 R23.0 Cianose 
 R23.1 Palidez 
 R23.2 Rubor 
 R23.3 Equimoses espontâneas 
 R23.4 Alterações na textura da pele 
 R23.8 Outras alterações da pele e as não especificadas 
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https://www.qualcid.com.br/cid/l990/amiloidose-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/l998/outras-afeccoes-especificadas-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo-em-doencas-classificadas-em-outra-parte
https://www.qualcid.com.br/cid/r200/anestesia-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/r201/hipoestesia-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/r202/parestesias-cutaneas
https://www.qualcid.com.br/cid/r203/hiperestesia
https://www.qualcid.com.br/cid/r208/outros-disturbios-e-os-nao-especificadas-da-sensibilidade-cutanea
https://www.qualcid.com.br/cid/r21/eritema-e-outras-erupcoes-cutaneas-nao-especificadas
https://www.qualcid.com.br/cid/r22/tumefacao-massa-ou-tumoracao-localizadas-da-pele-e-do-tecido-subcutaneo
https://www.qualcid.com.br/cid/r220/tumefacao-massa-ou-tumoracao-localizadas-da-cabeca
https://www.qualcid.com.br/cid/r221/tumefacao-massa-ou-tumoracao-localizadas-do-pescoco
https://www.qualcid.com.br/cid/r222/tumefacao-massa-ou-tumoracao-localizadas-do-tronco
https://www.qualcid.com.br/cid/r223/tumefacao-massa-ou-tumoracao-localizadas-de-membro-superior
https://www.qualcid.com.br/cid/r224/tumefacao-massa-ou-tumoracao-localizadas-no-membro-inferior
https://www.qualcid.com.br/cid/r227/tumefacao-massa-ou-tumoracao-localizadas-de-multiplas-localizacoes
https://www.qualcid.com.br/cid/r229/tumefacao-massa-ou-tumoracao-nao-especificadas-localizadas
https://www.qualcid.com.br/cid/r23/outras-alteracoes-cutaneas
https://www.qualcid.com.br/cid/r230/cianose
https://www.qualcid.com.br/cid/r231/palidez
https://www.qualcid.com.br/cid/r232/rubor
https://www.qualcid.com.br/cid/r233/equimoses-espontaneas
https://www.qualcid.com.br/cid/r234/alteracoes-na-textura-da-pele
https://www.qualcid.com.br/cid/r238/outras-alteracoes-da-pele-e-as-nao-especificadas
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 5 - FLUXO REGULATÓRIO PARA REFERÊNCIA AMBULATORIAL 

 As  solicitações  de  consultas  ou  exames  são  de  responsabilidade  do  município  de  origem  do  paciente  (SMS  ou 
 UBS),  que  deverá  solicitar  via  SERVIR,  de  acordo  com  as  indicações  clínicas  e  as  condições  necessárias  para  solicitação 
 das vagas, conforme critérios e indicação clínica descritos neste protocolo. 

 5.1- Solicitação de consulta especializada ou SADT via SERVIR  : 
 Responsabilidade  das  Unidades  Municipais.  As  Unidades  solicitantes  devem  incluir  os  encaminhamentos  de 

 consulta  ou  exame  de  acordo  com  as  indicações  clínicas  e  as  condições  necessárias  para  solicitação  das  vagas.  Em  caso 
 de dúvidas acessar o manual do usuário: 

 h�p://cre.saude.go.gov.br/v2/web/bundles/core/docs/mra_padrao.pdf 

 5.2- Avaliação técnica da solicitação e agendamento dos procedimentos: 
 Responsabilidade  do  Complexo  Regulador  em  Saúde  de  Goiás  .  Os  médicos  reguladores  avaliarão  todas  as 

 solicitações  inseridas  no  SERVIR,  caso  não  existam  as  condições  necessárias  para  agendamento,  enviarão  um  ADENDO 
 ao  solicitante,  que  deverá  responder  o  ques�onamento,  até  que  os  dados  informados  estejam  de  acordo  com  as 
 indicações clínicas e as condições necessárias para a regulação. 

 As  solicitações  em  que  os  adendos  não  forem  respondidos  no  período  de  7  (sete)  dias  serão  automa�camente 
 canceladas, devendo o solicitante fazer nova inclusão quando for necessário. 

 Após  autorização  da  equipe  médica  reguladora,  a  solicitação  é  direcionada  para  a  fila  do  agendamento  até  a 
 disponibilidade  da  vaga.  O  agendamento  será  feito  para  a  data  mais  próxima  disponível  nas  agendas  dos  profissionais 
 da Unidade, e de acordo com a priorização definida pelo regulador. 

 O  agendamento  das  consultas  e  dos  procedimentos  será  feito  seguindo  critérios  de  prioridades  previamente 
 estabelecidos, de acordo com cada situação clínica, conforme abaixo: 

 P1 - PRIORIDADE ALTA 
 P2 - PRIORIDADE MÉDIA 
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 P3 - PRIORIDADE BAIXA 

 5.3- Informação do agendamento aos pacientes:  SOLICITANTE  E/OU EXECUTANTE 
 Após  verificação  do  agendamento  da  consulta  especializada  no  SERVIR,  as  Unidades  Municipais  solicitantes 

 procederão  ao  contato  telefônico  com  os  pacientes  e  farão  a  entrega  da  FILIPETA  emi�da  pelo  SERVIR,  fazendo  todas 
 as orientações necessárias. 

 5.4- Atendimento às consultas agendadas:  EXECUTANTE 
 O  EXECUTANTE  deve  proceder  ao  atendimento  dos  pacientes  e  definir  a  necessidade  de  realização  de  exames 

 complementares para diagnós�co e estadiamento. 
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