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A Circular Normativa 31/2012/DPS da ACSS de 26 de junho, procedia à clarificação da codificação clínica 

em ICD-9-CM de doenças cerebrovasculares. Importa proceder à devida clarificação no contexto da 

classificação ICD-10-CM/PCS (International Classification of Diseases 10th Revision – Clinical Modification / 

Procedure Coding System). 

 

Para a codificação das doenças cerebrovasculares agudas utilizam-se os códigos das categorias I60 a I68.  

 

Todas as manifestações agudas da doença, presentes no episódio, devem ser codificadas como doença 

aguda independentemente de estarem ou não presentes no momento da alta. 

 

Os efeitos tardios das doenças cerebrovasculares correspondem a défices neurológicos que persistem após 

o episódio agudo de doença cerebrovascular devendo ser codificados sempre que registados, com recurso à 

categoria I69 - Sequelae of cerebrovascular disease, complementados com outros códigos, sempre que houver 

instrução na Lista Tabular da ICD-10-CM.  

 

Nos episódios em que simultaneamente estão presentes manifestações de um AVC agudo e sequelas de 

um AVC anterior, aplica-se a guideline relativa à secção Sequelae of Cerebrovascular Disease da ICD-10-CM,  
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ou seja, poderão ambas as condições ser codificadas (sequelas e manifestações agudas), apesar do referido 

nas notas de exclusão tipo 1.  

 

Os códigos da categoria I69 - Sequelae of cerebrovascular disease são, habitualmente, utilizados como 

diagnóstico adicional. Em situações em que é o efeito tardio da doença cerebrovascular é a causa da admissão 

do doente, estes códigos podem ser utilizados como diagnóstico principal.  

Nos casos em que a admissão ao hospital tem como objetivo a reabilitação, deve utilizar-se o código da 

categoria Z51 - Encounter for other aftercare and medical care, associado à condição que requer o cuidado 

médico (código da categoria I69).  
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