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A Circular Normativa 26/2013/DPS de 4 julho, procedia à clarificação da codificação clínica em ICD-9-CM das 

situações denominadas como “insuficiência renal”. Decorrido o período de implementação da nova classificação 

ICD-10-CM/PCS (International Classification of Diseases 10th revision – Clinical Modification / Procedure 

Coding System), importa proceder à devida clarificação no contexto desta classificação. 

 

De acordo com os conceitos atuais, o termo “doença renal crónica” é utilizado para substituir as denominações 

“insuficiência renal crónica” e “falência renal crónica”, consideradas estas últimas, atualmente, imprecisas.  

Este termo “de doença renal crónica” tem entrada direta no Índice Alfabético, Instruções na Lista Tabular e 

Guidelines específicas, quando associada à Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial, Gravidez, Parto e 

Puerpério. 

 

O termo “insuficiência renal aguda” é utilizado tanto com o significado de “insuficiência” como de “falência renal 

aguda”. Contudo há que referir que, nas situações registadas como “insuficiência renal aguda”, em que existe 

indicação para a utilização de técnica de substituição da função renal, deve ser utilizado o código de “falência 

renal aguda”. O termo “lesão renal aguda” tem entrada direta no Índice Alfabético através de injury, kidney, 

acute (non traumatic). 
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 Sem indicação para utilização de 

técnica de substituição da função 

renal 

Com indicação para utilização de 

técnica de substituição da função 

renal 

 

Doença Renal Crónica 

* 

 

N18 Chronic kidney disease 

(N18.1-N18.5, N18.9) 

 

N18.6 End stage renal disease 

Z99.2 Dependence on renal dialysis 

 

Insuficiência Renal 

Aguda 

 

N28.9 Disorder of kidney and 

uréter, unspecified 

 

N17.9 Acute kidney failure, 

unspecified 

 

Falência Renal Aguda 
N17.9 Acute kidney failure, unspecified 

 

Lesão Renal Aguda 

* Deve ter-se em conta o estádio da doença renal crónica (se referido), a dependência de diálise e a codificação das doenças associadas. 

 

Nas situações de doença renal cronica agudizada codifica-se apenas o estádio da doença renal crónica.  

 

Nas situações de doença renal cronica e falência ou lesão renal aguda deverão codificar-se ambos os códigos. 

 

As situações de “insuficiência” e de “falência renal” relacionadas com as complicações intra-operatórias, pós-

operatórias e pós-procedimento codificam-se conforme as entradas do Índice alfabético. 
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