Ministério da Saúde - MS
Secretaria de Atenção à Saúde
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS

Procedimento x CID Principal
03.01.07.010-5
ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO INTENSIVO DE PACIENTE EM REABILITACAO FISICA (1
A300 - Hanseníase [lepra] indeterminada
A305 - Hanseníase [lepra] lepromatosa
A309 - Hanseníase [lepra] não especificada
B91 - Seqüelas de poliomielite
B92 - Seqüelas de hanseníase [lepra]
C716 - Neoplasia maligna do cerebelo
C719 - Neoplasia maligna do encéfalo, não especificado
F82 - Transtorno específico do desenvolvimento motor
F849 - Transtornos globais não especificados do desenvolvimento
G110 - Ataxia congênita não-progressiva
G112 - Ataxia cerebelar de início tardio
G20 - Doença de Parkinson
G300 - Doença de alzheimer de início precoce
G301 - Doença de alzheimer de início tardio
G308 - Outras formas de doença de Alzheimer
G309 - Doença de alzheimer não especificada
G35 - Esclerose múltipla
G379 - Doença desmielinizante do sistema nervoso central, não especificada
G404 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas
G450 - Síndrome da artéria vértebro-basilar
G451 - Síndrome da artéria carotídea (hemisférica)
G452 - Síndrome das artérias pré-cerebrais, múltiplas e bilaterais
G458 - Outros acidentes isquêmicos cerebrais transitórios e síndromes correlatas
G459 - Isquemia cerebral transitória não especificada
G589 - Mononeuropatia não especificada
G600 - Neuropatia hereditária motora e sensorial
G64 - Outros transtornos do sistema nervoso periférico
G710 - Distrofia muscular
G728 - Outras miopatias especificadas
G729 - Miopatia não especificada
G800 - Paralisia cerebral quadriplágica espástica
G801 - Paralisia cerebral diplégica espástica
G802 - Paralisia cerebral hemiplégica espástica
G803 - Paralisia cerebral discinética
G808 - Outras formas de paralisia cerebral
G809 - Paralisia cerebral não especificada
G810 - Hemiplegia flácida
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G811 - Hemiplegia espástica
G819 - Hemiplegia não especificada
G820 - Paraplegia flácida
G821 - Paraplegia espástica
G822 - Paraplegia não especificada
G823 - Tetraplegia flácida
G824 - Tetraplegia espástica
G825 - Tetraplegia não especificada
G831 - Monoplegia do membro inferior
G832 - Monoplegia do membro superior
G839 - Síndrome paralítica não especificada
G919 - Hidrocefalia não especificada
G934 - Encefalopatia não especificada
G938 - Outros transtornos especificados do encéfalo
G959 - Doença não especificada da medula espinal
G969 - Transtorno não especificado do sistema nervoso central
G979 - Transtorno pós-procedimento do sistema nervoso, não especificado
I691 - Seqüelas de hemorragia intracerebral
I694 - Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico
I739 - Doenças vasculares periféricas não especificada
M069 - Artrite reumatóide não especificada
M080 - Artrite reumatóide juvenil
M160 - Coxartrose primária bilateral
M170 - Gonartrose primária bilateral
M199 - Artrose não especificada
M210 - Deformidade em valgo não classificada em outra parte
M216 - Outras deformidades adquiridas do tornozelo e do pé
M300 - Poliarterite nodosa
M301 - Poliarterite com comprometimento pulmonar [Churg-Strauss]
M302 - Poliarterite juvenil
M303 - Síndrome de linfonodos mucocutâneos [Kawasaki]
M308 - Outras afecções comuns na poliarterite nodosa
M321 - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas
M332 - Polimiosite
M340 - Esclerose sistêmica progressiva
M341 - Síndrome cr(e)st
M342 - Esclerose sistêmica induzida por droga e substâncias químicas
M348 - Outras formas de esclerose sistêmica
M349 - Esclerose sistêmica não especificada
M360 - Dermato(poli)miosite em doenças neoplásicas
M361 - Artropatia em doenças neoplásicas classificadas
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M362 - Artropatia hemofílica
M363 - Artropatias em outras doenças hematológicas
M364 - Artropatia associada a reações de hipersensibilidade classificadas em outra parte
M368 - Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo em outras doenças classificadas em outra parte
M414 - Escoliose neuromuscular
M45 - Espondilite ancilosante
M462 - Osteomielite das vértebras
M490 - Tuberculose da coluna vertebral
M491 - Espondilite por Brucella
M492 - Espondilite por enterobactérias
M493 - Espondilopatia em outras doenças infeciosas e parasitárias classificadas em outra parte
M494 - Espondilopatia neuropática
M495 - Vértebra colapsada em doenças classificadas em outra parte
M498 - Espondilopatia em outras doenças classificadas em outra parte
M630 - Miosite em doenças bacterianas classificadas em outra parte
M631 - Miosite em doenças infecciosas causadas por protozoários e parasitas classificadas em outra parte
M632 - Miosite em outras doenças infecciosas classificadas em outra parte
M633 - Miosite na sarcoidose
M638 - Outros transtornos musculares em doenças classificadas em outra parte
M800 - Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica
M801 - Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica
M802 - Osteoporose de desuso com fratura patológica
M803 - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica
M804 - Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica
M805 - Osteoporose idiopática com fratura patológica
M808 - Outras osteoporoses com fratura patológica
M809 - Osteoporose não especificada com fratura patológica
M870 - Necrose asséptica idiopática do osso
Q030 - Malformações do aqueduto de sylvius
Q039 - Hidrocefalia congênita não especificada
Q050 - Espinha bífida cervical com hidrocefalia
Q051 - Espinha bífida torácica com hidrocefalia
Q052 - Espinha bífida lombar com hidrocefalia
Q053 - Espinha bífida sacra com hidrocefalia
Q054 - Espinha bífida não especificada, com hidrocefalia
Q055 - Espinha bífida cervical, sem hidrocefalia
Q056 - Espinha bífida torácica, sem hidrocefalia
Q057 - Espinha bífida lombar, sem hidrocefalia
Q058 - Espinha bífida sacra, sem hidrocefalia
Q059 - Espinha bífida não especificada
Q658 - Outras deformidades congênitas do quadril
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Q660 - Pé torto eqüinovaro
Q668 - Outras deformidades congênitas do pé
Q677 - Tórax carinado
Q678 - Outras deformidades congênitas do tórax
Q681 - Deformidade congênita da mão
Q720 - Ausência congênita completa do(s) membro(s) inferior(es)
Q721 - Ausência congênita da coxa e da perna com pé presente
Q730 - Ausência congênita de membro(s) não especificado(s)
Q762 - Espondilolistese congênita
Q780 - Osteogênese imperfeita
Q781 - Displasia poliostótica fibrosa
Q799 - Malformação congênita não especificada do sistema osteomuscular
Q870 - Síndromes com malformações congênitas afetando predominantemente o aspecto da face
Q871 - Síndromes com malformações congênitas associadas predominantemente com nanismo
Q872 - Síndromes com malformações congênitas afetando predominantemente os membros
Q874 - Síndrome de marfan
Q875 - Outras síndromes com malformações congênitas com outras alterações do esqueleto
S062 - Traumatismo cerebral difuso
S068 - Outros traumatismos intracranianos
S069 - Traumatismo intracraniano, não especificado
S122 - Fratura de outras vértebras cervicais especificadas
S141 - Outros traumatismos e os não especificados da medula cervical
S143 - Traumatismo do plexo braquial
S241 - Outros traumatismos da medula espinhal torácica e os não especificados
S320 - Fratura de vértebra lombar
S341 - Outro traumatismo da medula lombar
S383 - Amputação traumática de outras partes e de partes não especificadas do abdome, do dorso e da pelve
S581 - Amputação traumática do antebraço entre o cotovelo e o punho
S780 - Amputação traumática na articulação do quadril
S781 - Amputação traumática localizada entre o joelho e o quadril
S880 - Amputação traumática ao nível do joelho
S881 - Amputação traumática entre o joelho e o tornozelo
S889 - Amputação traumática da perna ao nível não especificado
S890 - Traumatismos múltiplos da perna
S898 - Outros traumatismos especificados da perna
S899 - Traumatismo não especificado da perna
T093 - Traumatismo de medula espinhal, nível não especificado
T903 - Seqüelas de traumatismo de nervos cranianos
T905 - Seqüelas de traumatismo intracraniano
T909 - Seqüelas de traumatismo não especificado da cabeça
T913 - Seqüelas de traumatismo de medula espinhal
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Z890 - Ausência adquirida de dedo(s) da mão [inclusive polegar] unilateral
Z891 - Ausência adquirida de mão e punho
Z892 - Ausência adquirida de braço acima do punho
Z893 - Ausência adquirida de ambos membros superiores [qualquer nível]
Z894 - Ausência adquirida de pé e tornozelo
Z895 - Ausência adquirida da perna ao nível ou abaixo do joelho
Z896 - Ausência adquirida da perna acima do joelho
Z897 - Ausência adquirida de ambos membros inferiores [qualquer nível, exceto somente artelhos]
Z898 - Ausência adquirida dos membros superiores e inferiores [qualquer nível]
Z899 - Ausência adquirida de membro não especificado
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