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N. 19/2019/ACSS
DATA: 2019-12-30

CIRCULAR NORMATIVA

PARA: Instituições do Sistema de Saúde

 ASSUNTO:  Clarificação da codificação clínica de Insuficiência e Falência Respiratória

A Circular Normativa 30/2011/UOFC da ACSS de 10 de novembro, procedia à clarificação da codificação 
clincia em ICD9CM das situações de insuficiência respiratória. Decorrido o período de implementação da 
nova versão da International Classification of Diseases ICD10CM/PCS, importa proceder à devida 
clarificação no contexto desta classificação.

A presente clarificação é independente das definições, traduções linguísticas, terminologia clínica utilizada e 
registada e é exclusiva para efeitos de codificação clínica.

Sempre que registado hipoxemia, hipercapnia, dispneia, insuficiência respiratória, falência respiratória (ou 
termos equivalentes), são critérios exclusivos para codificar falência respiratória a necessidade ou 
indicação para assistência e/ou substituição da função do órgão, traduzidos no doente crónico pela 
terapêutica com Oxigénio de Longa Duração (OLD) ou Ventilação Não Invasiva (VNI) em ambulatório e no 
doente agudo pela utilização de VNI ou Ventilação Mecânica Invasiva (VMI). 
Assim, e de acordo com o registado nos documentos clínicos, a codificação clinica em ICD10CM deverá ser 
efetuada da seguinte forma:

mailto:geral@acss.min-saude.pt
http://www.acss.min-saude.pt/


Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16 | Avenida do Brasil, 53 | 1700-063 Lisboa | Portugal
Tel. Geral: 21 792 58 00 | Fax: 21 792 58 48 | Email: geral@acss.min-saude.pt | www.acss.min-saude.pt

Página 2 de 2

Quadro 1. Codificação da Insuficiência Respiratória / Falência Respiratória (exceto no recém nascido)

Ou seja, os códigos descritos na ICD10CM com o termo “respiratory failure”, exceto no recém nascido, só 
devem ser utilizados, nas seguintes situações:

1. Nos episódios de doença aguda sempre que esteja registada a indicação clínica para a realização 
de Ventilação Não Invasiva (VNI) ou Invasiva (VMI), independentemente de ter ou não sido 
realizada

2. Nas condições crónicas, identificadas por deficit prévio e permanente da função respiratória, 
traduzidas pela indicação terapêutica continua com Oxigénio de Longa Duração (OLD) ou VNI.

Outras situações de insuficiência e falência respiratória, de que são exemplo as complicações pós operatórias 
ou pós procedimento e as do recém-nascido, codificam-se conforme entradas do índice alfabético. 

A Presidente do Conselho Diretivo

(Márcia Roque)
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