
Cod CID-10 Cod CID-10

55 Neoplasia maligna de outra parte do útero ou porção não 

especificada

C559*

1 A00 56 Neoplasia maligna do ovário C56
2 A01 57 Neoplasias malignas de outros órgãos genitais femininos C589*
3 A03 58 Neoplasia maligna da próstata C61
4 A09 59 Neoplasia maligna dos testículos C62
5 A1699* 60 Neoplasia maligna da bexiga C67
6 A1899* 61 Neoplasias malignas de outras partes do trato urinário C687*
7 A20 62 Neoplasias malignas do encéfalo e de outras partes do sistema 

nervoso central

C727*

8 A27 63 Neoplasia maligna da glândula tiróide C73
9 A33 64 Neoplasias malignas de outras glândulas endócrinas C757*
10 A34 65 Linfomas C858*
11 A35 66 Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos C90
12 A36 67 Leucemias C958*
13 A37 68 Outras Neoplasias malignas C979*
14 A39 69 Neoplasias benignas ou de comportamento incerto ou desconhecido D488*

15 A419*
16 A649* 70 Anemia Por Deficiência de Ferro D50
17 G8380* 71 Outras anemias D647*
18 A82 72 Outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos D78*
19 A899* 73 Alguns transtornos que comprometem o mecanismo imunitário D90*

20 A95
21 A999* 74 Transtornos da glândula tiróide E077*
22 B05 75 Diabetes mellitus E1499*
23 B191* 76 Desnutrição E469*
24 B200 77 Outra doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas E91*

25 B201

26 B2059* 78 Transtornos mentais e comportamentais F999*

27 B206

28 B207 79 Meningite bacteriana não classificada em outra parte G00

29 B210 80 Meningite devida a outras causas e a causas não especificadas G03

30 B211 81 Encefalite, Mielite e Encefalomielite G04

31 B214* 82 Epilepsia G42*

32 B220 83 Hidrocefalia G91
33 B222 84 Outras doenças do sistema nervoso G989*

34 B249*

35 B548* 85 Doenças do ouvido e da apófise mastóide H96*
36 B549*
37 B65 86 Febre reumática aguda e doenças reumáticas crónicas do coração I097*

38 B74 87 Hipertensão Essencial (primária) I10
39 B84* 88 Doenças hipertensivas I14*
40 B100* 89 Doenças isquêmicas do coração I19*

90 Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar I29*
41 C149* 91 Endocardite e transtornos valvulares cardiacos I399*
42 C15 92 Aritmias I497*
43 C16 93 Doenças cerebrovasculares I699*
44 C219* 94 Outras doenças do aparelho circulatório I999*
45 C22
46 C25 95 Doenças da pele e do tecido subcutâneo L999*
47 C267*

48 C32 96 Broncopneumonia não especificada J180
49 C347* 97 Pneumonias J19*

50 C417* 98 Bronquiolite aguda J21
51 C43 99 Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores J229*
52 C44 100 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores J48*
53 C50 101 Afecções necróticas e supurativas das vias aéreas inferiores J87*
54 C53 102 Outras doenças do aparelho respiratório J999*
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Neoplasia maligna da mama

Neoplasia maligna do colo do útero

Neoplasia maligna da laringe

Neoplasia maligna da traquéia, dos brônquios e dos pulmões

Neoplasias malignas dos ossos e das cartilagens articulares

Melanoma maligno da pele

Outras neoplasias malignas da pele

Neoplasia maligna do estômago

Neoplasia maligna do intestino delgado, colón, reto e ânus

Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas

Neoplasia maligna do pâncreas

Neoplasia maligna de outros órgãos digestivos e de localizações mal 

definidas no aparelho digestivo

Filaríase

Outras Helmintíases

Outras doenças infecciosas e parasitárias

Neoplasias malignas do lábio, cavidade oral e faringe

Neoplasia maligna do esôfago

Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação (síndrome de 

emaciação resultante do HIV)
Doença pelo HIV resultando em outras doenças ou não especificadas 

(Outras doenças ou não especificadas resultantes do HIV)

Malária grave complicada (Falciparum, Vivax, Malariae)

Malária outra e não especificada

Schistosomíase (bilharziose) 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias

Maputo – Moçambique

Neoplasias [Tumores]

Doenças da pele e do tecido subcutâneo

Outros tipos de tétano 

Difteria 

Coqueluche 

Infecção meningogócica 

Septicemia

Tuberculose Extrapulmonar

Peste 

Leptospirose

Tétano do recém-nascido [neonatal] 

Tétano obstétrico

Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas (Infecções 

múltiplas resultantes do HIV)

Doença pelo HIV resultando em sarcoma de Kaposi (Sarcoma de 

Kaposi resultante do HIV)

Doença pelo HIV resultando em linfoma de Burkitt (Linfoma de Burkitt 

resultante do HIV)

Doença pelo HIV resultando em outras neoplasias malignas (Outras 

neoplasias malignas resultantes do HIV)

Doença pelo HIV resultando em encefalopatia (Demência pelo HIV) 

Hepatite viral

Doença pelo HIV resultando em tuberculose (Tuberculose resultante 

do HIV)

Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas (Outras 

infecções bacterianas resultantes do HIV)

Doença pelo HIV resultando em candidíase e outras micoses (Micoses 

resultantes do HIV)

Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis carinii 

(Pneumonia por Pneumocystis carinii resultante do HIV)

Paralisia Flácida Aguda (PFA)

Raiva

Outras Infecções virais do sistema nervoso central

Febre amarela

Outras Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais

Sarampo

Cólera

Febres tifóide e paratifóide

Shiguelose 

Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 

Tuberculose pulmonar

Descrição causa de morte CID-10Descrição causa de morte CID-10

* Codigos de agregação corresspondentes a um intervalo de codigos CID-10

Doenças do aparelho circulatório

Doenças do aparelho respiratório 

Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 

Transtornos mentais e comportamentais 

Doenças do sistema nervoso

Doenças do ouvido e da apófise mastóide

Infecções de transmissão predominantemente sexual



Cod CID-10 Cod CID-10

146 Asfixia ao nascer P21
103 K24* 147 Desconforto (angústia) respiratório(a) do recém-nascido P22
104 K35 148 Síndrome de Aspiração Neonatal P24
105 K47* 149 Septicemia bacteriana do recém-nascido P36
106 K64* 150 Transtornos hemorrágicos e hematológicos do feto e do recém-

nascido 

P62*

107 K65 151 Morte fetal de causa não especificada (Feto morto ou 

Nado-morto)

P95

108 K78* 152 Outras afecções originadas no período perinatal P97*
109 K88*
110 K94* 153 Hidrocefalia congênita Q03

154 Espinha bífida Q05
111 M019* 155 Malformações congênitas do aparelho circulatório Q29*
112 M877* 156 Outras malformações congênitas do aparelho digestivo Q46*
113 M98* 157 Anomalias cromossômicas não classificadas em outra parte Q94*

158 Outras malformações congênitas e deformidades Q88*
114 N00
115 N03 159 Sonolência, estupor e coma R40
116 N04 160 Febre de origem desconhecida R50
117 N13 161 Senilidade R54
118 N17
119 N18 162 Pedestre traumatizado em acidente de transporte V098*
120 H40 163 Acidentes de transporte por água V9499*
121 N78* 164 Outros acidente de transporte V999*
122 N82 165 Quedas W199*
123 N997* 166 Mordedura ou golpe provocado por cão ou outros animais 

mamíferos

W5599*

167 Mordedura ou golpe provocado por crocodilo/cobras/outros répteis W5999*

124 O007* 168 Afogamento e submersão acidentais W7499*
125 O0799* 169 Exposição a corrente eléctrica não especificada X87*
126 O14 170 Exposição à fumaça, ao fogo e às chamas X0999*

127 O15 171 Contacto com uma fonte de calor ou com substâncias quentes X1999*
128 O17* 172 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a narcóticos 

e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte

X42

129 O24 173 Envenenamento [intoxicação] acidental por exposição ao álcool X45
130 O25 174 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a solventes 

orgânicos (ex. Petróleo) e hidrocarbonetos halogenados e seus 

vapores

X46

136 O60 175 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a pesticidas X48

131 O708* 176 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição à 

substâncias nocivas

X4999*

132 O72 177 Lesões autoprovocadas intencionalmente X8499*
133 O73 178 Agressão sexual por meio de força física Y05
134 O76* 179 Outras síndromes de maus tratos Y07
135 O859* 180 Outras agressões Y0999*
137 O999* 181 Efeitos adversos de drogas, medicamentos e substâncias biológicas 

usadas com finalidade terapêutica

Y5999*

182 Acidentes ocorridos em pacientes durante a prestação de cuidados 

médicos e cirúrgicos

Y699*

138 P00 183 Outras complicações de assistência médica e cirúrgica Y849*

139 P047* 184 Complicação não especificada do uso da medicina tradicional U50*

140 P070 185 Outras causas externas de morbilidade e de mortalidade Y99*
141 P071

142 P072 186 Outra causas de morte não incluídas acima R999*
143 P073 187 Síndrome da morte súbita na infância R95

144 P16* 188 Morte sem assistência, Encontrado(a) morto(a), Morte em 

circunstâncias nas quais o corpo do(a) falecido(a) foi encontrado e 

não se pode descobrir a causa

R98

145 P20 189 Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade, 

Causa desconhecida de morte

R99

190 S0999* 196 Efeitos do corpo estranho que entra através um orifício natural T1999*

191 S2999* 197 Queimaduras e corrosões T3299*
192 S3999* 198 Outras lesões, envenenamento e conseqüências de causas 

externas

T989*

193 S6999* 199 Intoxicação por drogas, medicamentos e substâncias biológicas T5099*
194 S9999* 200 Efeitos tóxicos de substâncias principalmente de origem não-

medicinal

T6599*

195 T1499* 201 Outras lesões, envenenamento e conseqüências de causas 

externas

T989*Traumatismos de múltiplas regiões do corpo ou não especificadas

Traumatismo da Cabeça e pescoço

Traumatismo do tórax

Traumatosmo do abdômen, costas, coluna lombar e da pelve

Traumatismo do ombro, braço e mão

Traumatismo do quadril, perna e pé

Outros recém-nascidos de peso baixo (1000-2500 gramas)

Imaturidade extrema (<28 semanas de gestação)

Outros recém-nascidos de pré-termo (28-37 semanas de gestação) ou 

não especificados

Traumatismo de parto

Hipóxia intra-uterina

Infecções puerperais

Outras condições ligadas a gravidez, parto e puerpério

Feto e recém-nascido afetados por afecções maternas, não 

obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual

Feto e recém-nascido afetados por complicações da gravidez, trabalho 

de parto e parto

Recém-nascido com peso muito baixo (<1000 gramas)

Trabalho de Parto Pré-termo

Laceração do períneo e outro traumatismos durante o parto

Hemorragia pós-parto

Retenção da placenta e das membranas, sem hemorragias

Outras complicações do trabalho de parto e do parto 

Hipertensão gestacional (induzida pela gravidez) com proteinúria 

significativa

Eclâmpsia

Outros edemas, proteinúria e transtornos hipertensivos na gravidez, no 

parto e no puerpério

Diabetes mellitus na gravidez

Desnutrição na gravidez

Doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos femininos

Fístulas do trato genital feminino

Outras doenças do aparelho geniturinário

Gravidez que termina em aborto

Aborto voluntário

Síndrome nefrótica

Uropatia obstrutiva e por refluxo

Insuficiência renal aguda

Insuficiência renal crônica

Hiperplasia da próstata

Artrite piogênica e artrites infecciosas e parasitárias

Osteomielite e osteonecrose

Outras doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo

Síndrome nefrítica aguda

Síndrome nefrítica crônica

Doenças dos intestinos

Peritonite

Doenças do fígado

Transtorno da vesícula biliar e pâncreas

Outras doenças do aparelho digestivo 

Úlcera gástrica e duodenal, e esofagite

Apendicite aguda

Hérnias

* Codigos de agregação corresspondentes a um intervalo de codigos CID-10

Outra causas de mortalidade nao incluídas nas listas em cima e causas mal 

definidas e desconhecidas 

Códigos a ser utilizado somente para causas directas

Descrição causa de morte CID-10 Descrição causa de morte CID-10

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo

Doenças do aparelho geniturinário

Gravidez, parto e puerpério

Algumas afecções originadas no período perinatal 

Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, 

Causas externas de morbilidade e de mortalidade 

Doenças do aparelho digestivo 


