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Por forma a garantir a normalização, aplicação de boas praticas e o estrito cumprimento das regras de 

codificação clínica em vigor, referente a temas de codificação complexos ou controversos, publica-se o presente 

esclarecimento. 

 

A infeção pelo VIH/SIDA percorre várias fases desde a fase prodrómica da infeção até à doença pelo VIH – 

a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA). Neste percurso algumas doenças relacionadas suportam os 

critérios para o diagnóstico de SIDA, conforme o estadiamento clínico de SIDA da World Health Organization 

(WHO). As guidelines da ICD-10-CM são omissas neste aspeto.  

 

Os pacientes com SIDA são especialmente suscetíveis a infeções oportunistas nomeadamente pneumonia 

por Pneumocystis jirovecii, infeções por Citomegalovirus (CMV), tuberculose, infeções por Candida e 

criptococose, assim como o desenvolvimento de neoplasias malignas de que são exemplo o Linfoma não-

Hodgkin e o Sarcoma de Kaposi.  
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De acordo com o definido pela World Health Organization1, o diagnóstico de SIDA é estabelecido quando, 

à infeção VIH confirmada laboratorialmente, se associa o diagnóstico presumido ou definitivo de qualquer 

condição do estadiamento clínico 3 ou 4 da SIDA. 

 

Nesta sequência, e no que se refere à codificação clínica: 

- O código Z21 - Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status deve ser utilizado 

quando o paciente, sem qualquer documentação de sintomas ou tratamento de condição associada, é 

identificado pelo médico como sendo “VIH positivo”, “VIH conhecido”, “teste de VIH positivo” ou terminologia 

semelhante. A referência a “SIDA” impede a utilização do código Z21.  

 

- O código B20 - Human immunodeficiency virus [HIV] disease deve ser utilizado, em adultos e crianças, 

se registado pelo médico assistente ou sempre que documentada qualquer sintoma ou condição relacionada 

incluída nos estadios clínicos de SIDA supracitados, em doente com infeção pelo VIH confirmada.  

Não se aplica este critério sempre que expresso nos registos clínicos do episódio a ausência da relação 

entre as duas condições. Todas as condições associadas devem codificar-se adicionalmente. 

O código B20 deve ser utilizado como diagnóstico principal se corresponder ao conceito de diagnóstico 

principal, sendo exceção a esta regra os códigos do Capítulo 15 da gravidez, parto e puerpério, que têm sempre 

precedência.  

 

- O código Z20.6 - Contact with and (suspected) exposure to human immunodeficiency virus [HIV] 

utiliza-se nos casos de contacto de risco sem evidência serológica ou sintomática. 

 

 

1 WHO, https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/HIVstaging150307.pdf?ua=1 
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